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GEOGRAFSKO – ZGODOVINSKA ANALIZA RABE VODNIH VIROV RIBNIŠKE
DOLINE OD LETA 1850 NAPREJ
Izvleček:
Diplomsko delo, s pomočjo bipolarnega pristopa, temeljito izpraša interakcijo in
součinkovanje med vodnimi viri in prebivalstvom Ribniške doline od leta 1850 naprej. Z
osvetlitvijo vodnih obratov, sistema oskrbe z vodo, izvedenih regulacijsko – melioracijskih
del in protipoplavnih ukrepov, na prehodnem kraškem ozemlju porečij vodotokov Ribniške
doline v obravnavanem časovnem intervalu, nastaja slika vodnega sveta, katerega je človek
prenarejal v skladu s svojimi potrebami in koristmi. Uporabljeno arhivsko gradivo razkriva
miselnost mlinarjev in njihovo vplivanje na bližnji in širši vodni prostor, potek izgradnje
sistema vodooskrbe od posameznih kapnic in vodnjakov preko nepopolnih trškega (Ribnica)
in vaških vodovodov (Kot – Jurjevica – Breže, Lipovšica – Zapotok – Vinice – Sušje –
Slatnik) do modernega regionalnega vodovoda Kočevje – Ribnica – Sodražica ter posamezne
hidrotehnične rešitve, ki so naposled pripeljale do odprave večstoletnega problema poplav na
območju Ribniške doline (Bistriški kanal, Zadrževalnik visokih voda Prigorica). Skozi
celotno besedilo diplome se potrjuje hipoteza, da je prebivalstvo Ribniške doline delovalo
»ekološko« le v primeru neposredne eksistencialne navezanosti ter odvisnosti od obstoječih
vodnih virov ali kot odziv na naravne katastrofe (poplave).
KLJUČNE BESEDE: historična geografija, zgodovina voda, raba vodnih virov, Ribniška
dolina.

GEOGRAPHICAL – HISTORICAL ANALYSIS OF RIBNICA VALLEY WATER
RESOURCES USAGE FROM YEAR 1850 FORWARD
Abstract:
Present diploma, with the help of bipolar approach, thoroughly examines the
interaction and counter effect between water resources and inhabitants of Ribnica valley from
1850 forward. With the illumination of water and saw mills, water supply systems, process of
brook and river regulations and land reclamations and flood mitigations on transitional karst
territory of Ribnica valley within mentioned time framework, one can form a picture of water
world, which was constantly changing under the human influence and to his benefit. Archival
material unveils the mentality of millers and their influence on neighboring land, the process
of building water supply system from individual rainwaters and wells through imperfect
Ribnica borough and other rural aqueducts (Kot – Jurjevica – Breže, Lipovšica – Zapotok –
Vinice – Sušje – Slatnik) to modern regional aqueduct Kočevje – Ribnica – Sodražica and
some individual hydrotehnical solutions, which finally led to abolition of several hundred
years long flood problems (Bistrica channel, Prigorica high water retainer). Throughout the
text of diploma there is a confirmation of hypothesis which says, that the inhabitants of
Ribnica valley behaved »ecologically« only when they were totally depended on existing
water resources or in response to some natural catastrophes (floods).
KEY WORDS: historical geography, water history, use of water resources, Ribnica valley.
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1. SANJAM ZGODOVINO
1.1. Intriga
»Dejstva ne obstajajo izolirano; tkivo zgodovine oziroma to, kar imenujem intriga, je
nadvse človeška in zelo malo znanstvena zmes materialnih vzrokov, ciljev in naključij; kos
življenja skratka, ki ga zgodovinar odreže po svoji všeči in kjer imajo dejstva svoje objektivne
povezave in svojo relativno vrednost: geneza fevdalne družbe, sredozemska politika Filipa
Drugega ali zgolj epizoda te politike, galilejevska revolucija. Prednost besede intriga je v
opozarjanju, da je tisto, kar proučuje zgodovinar, enako človeško kot roman ali drama – kot
Vojna in mir ali Antonij in Kleopatra ...«1
Paulu Veynu sem nadvse hvaležen za vpeljavo besede intriga v vesolje
zgodovinarjevega raziskovanja. Sicer mi ni kaj preveč všeč njegova nietzchejanska drža do
same zgodovine kot znanosti, do samega zgodovinarja kot znanstvenega detektiva preteklosti,
ki naj bi bil v bistvu odveč, nepomemben, nekoristen, v odnosu do ostalih raziskovalcev,
predvsem naravoslovnih in tudi nekaterih družboslovnih ved. Na tem mestu se ne bi spuščal v
razčiščevanje koristnosti ali nekoristnosti zgodovine, oziroma zgodovinarja, rad bi samo
razložil, kaj meni predstavlja intriga, kako jo uporabljam pri svojem ukvarjanju s historično
snovjo. Intriga je že v osnovi nekaj kar je mikavno, nekaj kar pritegne, nekaj kar v
posamezniku vzbudi zanimanje, na primer za določen dogodek v preteklosti. To zanimanje je
seveda zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov popolnoma subjektivno, pomembno pa je to, da
pri subjektu povzroči dodatno, presežno motivacijo, ki bo omogočila navdušeno raziskovanje
in ukvarjanje z določeno materijo v preteklosti, če za subjekt o katerem govorim vzamemo
zgodovinarja. Subjektivnost zgodovinarja razumem na način, kot ga formulira Mirjana Gros v
svoji knjigi Suvremena Historiografija, ki pravi: »Kaj je pravzaprav subjektivnost? Je to
domišljija, ki zamegljuje informiranost o dogajanju, pristranskost, mogoče celo potvarjanje
podatkov? Boljše je subjektivnost razumeti kot aktivno vlogo subjekta v procesu spoznavanja,
v katerega zgodovinar/ka vnaša lastne psihične značilnosti in (ne)moralna stališča, ki
izhajajo iz njegovega/njenega dojemanja sedanjosti. Subjektivnost tako ne more biti ločena od
človeka, vloge subjekta se ne more kar negirati, ker ne obstaja spoznanje brez subjekta, ki
spoznava«.2

1

Paul Veyne, »Vsi Tukididovi možje«, v Paul Veyne, Vsi Tukididovi možje: sodobne teorije zgodovinopisja, ur.
Oto Luthar (Ljubljana, 1990), 21.
2
Mirjana Gross, Suvremena Historiografija: korijeni, postignuća, traganja (Zagreb, 2001), 377.
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Tekom dvopredmetnega študija zgodovine in geografije sem oblikoval določen način
kako pristopam do same materije, ki jo ponujata tako zgodovina kot geografija. Lahko bi
rekel, da se je pri meni zgodila prava »kafkovska preobrazba«. Iz srednješolskega Gregorja
Samse, oboroženega s kopico faktografskega znanja, raznoraznih pomembnih in
nepomembnih dejstev, skratka materije, ki je bolj kot ne še nepovezano lebdela, je nazadnje
prišel fakultetni Samsa, ki je preko branja del avtorjev, kot so: Ginzburg (Sir i crvi), Bloch
(Apologija zgodovine), Herodot iz Halikarnasa (Zgodbe), Andersen (Zamišljene skupnosti),
Darnton (Veliki pokol mačk), Freud (Totem i tabu / Iz kulture i umetnosti / Tumačenje snova),
in podobno, postal pozoren predvsem na malega človeka, kot generatorja in kreatorja
zgodovinskega dogajanja. Pri razumevanju zgodovine sta tako stopila v ospredje individuum
in njegova zgodba, ki sta odražala vpetost v življenje trenutka specifičnega zgodovinskega
časa in prostora. Materija je tako oživela, postala osmišljena, za vezivo pa je služila fabula,
oziroma pripoved; intriga se je pokazala. Če bi se izrazil na blochovski način bi dejal, da sem
postal podoben ljudožercu iz pravljice; kjer zavoham človeško meso, vem, da je to moj plen.3
Z intrigo, ki bo obravnavana v tej diplomski nalogi, sem se srečal že pred dvema
letoma, ko sem se ukvarjal z raziskovanjem gospodarstva v Ribnici v drugi polovici 19. ter
prvi polovici 20. stoletja. Takrat je seveda nisem mogel obravnavati na način kot jo bom v
nadaljevanju, saj je bila le eden izmed delčkov v mozaiku raznovrstnega gospodarskega sveta
Ribniške doline. Že takrat pa se mi je dozdevalo, da se bom še vrnil na to intrigo in jo
podrobneje izprašal. Obstoj sle po intrigi je napovedoval, da za samo pritegnitvijo stojijo bolj
notranji vzgibi, ki so del posameznikovega občega načina funkcioniranja. Če je individuum
dovolj iskren, lahko kaj kmalu odkrije izvor mikavnosti pa naj je ta še tako banalen. Pa naj
vam odkrijem dušo. Odrasel sem v socialističnem blokovskem naselju, v katerem je in še
prebiva famozni delavski razred, ljudje, ki so in še trdo delajo za svoje preživetje. To okolje
je, v kontekstu Ribnice, vedno imelo nekakšen negativni predznak, getoiziran način
obravnave. Zaradi tega smo prebivalci kaj hitro izoblikovali veliko, včasih upravičeno včasih
neupravičeno, občutljivost na kakršnokoli krivično dejanje s strani obdajajoče okolice.
Krivica je tako eden izmed elementov, ki pri meni, v procesu ukvarjanja z zgodovinskim
gradivom, sproži zanimanje. Drugi element je preprosto nenavadnost, nekaj na prvi pogled
nerazumljivega, izstopajočega v določenem zgodovinskem trenutku. Nekaj, kar ne sodi v
kontekst določenega zgodovinskega časa, dogajanja, procesa. Tretji element pa je aktualnost,
ki sproži primerjavo, vrednotenje, konstruiranje paralel, na primer med sedanjim in preteklim
3

Marc Bloch, Apologija zgodovine in zgodovinarjev poklic, Studia humanitatis, 10 (Ljubljana, 2006), 57.
4
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dogodkom. Gre za občutljivost na iskanje takih ali drugačnih elementov dolgega trajanja,
bodisi temelječih na naravno – geografskih, družbeno – gospodarskih ali pa mentalnih
procesih. Intrigo sem tako našel na domačem dvorišču, v okviru »polisa« Ribnica.
Leta 1882 so bili strojarski mojster Anton Češarek in njegovi trije pomočniki denarno
kaznovani, zaradi domnevno škodljivega strojenja kož v potoku Bistrica (krivica). Zakaj je
leta 1882 sploh prišlo do take vrste pravde? V tem času o kakšni ekologiji na Kranjskem ne
moremo govoriti, mogoče je šlo za osebno obračunavanje (nenavadnost). Leta 2009 še vedno
prevladuje antropocentričen odnos človeka do narave. Človek se glede na globalne klimatske
spremembe približuje maksimumu izkoriščanja planeta. Kakšen odnos do narave so imeli
prebivalci Ribnice konec 19. stoletja (aktualnost)? Intrigo pa je sprožil občinski odlok
ribniških svetnikov o prepovedi strojenja kož, odlaganja lesenih odpadkov in izpeljave
kanalizacije v potoku Bistrica leta 1882.4
1.2. Kiparjenje dogodka
»... Vprašanja, ki so na dnevnem redu, so se sicer rahlo spremenila, ker so pač
pogosto vzeta na posodo iz etnologije. To je tem bolj presenetljivo, ker le – ta, če že ne
teoretično, pa vsaj v praksi, ne kaže prav nobenega zanimanja za zgodovinske spremembe in
je sploh ena najbolj ahistoričnih družbenih ved. Vseeno pa smo se od nje naučili, kako lahko z
osvetlitvijo enega samega dogodka v vseh njegovih nadrobnostih bleščeče pojasnimo celoten
družbeni sistem z njegovimi vrednotami. Če pač skrbno proučimo ta dogodek v njegovem
celotnem kontekstu in kulturnem pomenu. Arhetip tega zgoščenega opisa je klasičen oris
balinezijskega petelinjega boja izpod peresa Clifforda Geertza. Zgodovinarji žal pri
dogodkih, ki jih opisujemo, ne moremo biti dejansko prisotni z notesom, magnetofonom in
kamero v rokah, vendar pa lahko tu in tam naletimo na skupino očividcev, ki nam pove, kako
je bilo.«5
Namen zgornjega izseka je le približno nakazati, na kakšen način se bom lotil
obravnave intrige, dogodka in sicer z vsemi njegovimi na prvi pogled opaznimi elementi,
kakor tudi tistimi, ki so skriti pogledu opazovalca, skratka v vseh njegovih nadrobnostih, v
njegovem celotnem kontekstu. Pri obravnavanju intrige bom izvedel nekakšno kiparjenje
dogodka, naj pojasnim; dogodek sam po sebi razumem kot popolno, oziroma absolutno

4

ZAL, Občina Ribnica, škat. 24, fol. 2223.
Lawrence Stone, »Vrnitev pripovedne umetnosti«, v Paul Veyne, Vsi Tukididovi možje: sodobne teorije
zgodovinopisja, ur. Oto Luthar (Ljubljana, 1990), 170.

5
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dejanje, ki se je izvršilo na površju zgodovinske plazme. Problem je v tem, da pri njem
zaznamo večinoma samo posledico, končni akt, izvršitev, celotno ozadje, vzroke, kaj je
pripeljalo do dogodenja, kam se navsezadnje dogodek uvršča z vidika širšega zgodovinskega
konteksta, pa spustimo iti mimo nas. Zato se bom obnašal kot Michelangelo ali pa katerikoli
kipar, ki skozi svoje delo, iz določenega materiala, ustvari umetnino. Sam marmornati blok, iz
katerega je Michelangelo izklesal Davida, je bil absoluten, gotov. Vendar je umetnik, s svojim
subjektivnim odnosom v njem videl nekaj več, videl materijo iz katere bo ustvaril umetnino.
Skozi sam proces kiparjenja, klesanja, oblikovanja, je nazadnje nastalo nekaj novega, nekaj
kar je marmornatemu bloku dodalo nov pomen, novo vrednost. Pri kiparjenju dogodka gre za
enak postopek. Dogodek, v tem primeru prepoved strojenja kož, odlaganja lesenih odpadkov
in izpeljave kanalizacije v potoku Bistrica leta 1882 s strani občinskih veljakov, je absoluten,
gotov. S svojim subjektivnim odnosom, intrigo, ki je sprožila zanimanje in hkrati nakazala
gledišče, smer ukvarjanja, je sam dogodek dobil novo razsežnost, vrednost. Samo klesanje, v
tem primeru dodajanje nove snovi, novih aspektov na sam dogodek, le – tega na nek način na
novo vpne v tokrat širši zgodovinski kontekst, tako dobimo nekakšno celostno obravnavo,
dogodek pove več kot bi sicer. Da pa bi dogodek sploh pripravili do tega, da bi povedal več
kot sicer, ga je treba temeljito izprašati.
1.3. Izpraševanje dogodka
»Ne smemo se namreč sprenevedati. Zagotovo je izbira vprašanj včasih povsem
nagonska. Vendar je vselej izbrana. Ne da bi se raziskovalec tega zavedal, mu vprašanja
narekujejo ugotovitve ali obotavljanja, ki so mu jih prejšnje izkušnje na skrivaj zapisale v
možgane, izročilo, zdrava pamet, se pravi, prevečkrat vsakdanji predsodki. Nikoli nismo tako
nedojemljivi, kot mislimo. Najslabši nasvet začetniku je, naj v docela podrejeni drži mirno
čaka na navdih iz dokumenta. Prav zaradi tega se je prenekatera raziskava dobre volje
končala s polomom ali nepomembnostjo.
Seveda se pa mora taka premišljena in neskončno prožna izbira vprašanj na svoji poti
znati otovoriti s celo kopico novih vprašanj in sprejemati najrazličnejša presenečenja. In
vendar ostati taka, da se bodo opilki dokumenta od vsega začetka lepili nanjo kot na magnet.
Raziskovalec seveda že vnaprej dobro ve, da ne bo ves čas stopal po poti, kakor si jo je
začrtal ob odhodu. Če si je pa ne bi izbral, bi lahko večno blodil tjavdan.«6

6

Marc Bloch, Apologija zgodovine, 83.
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Na samem začetku si je seveda treba zastaviti vprašanje: Zakaj so leta 1882, v trgu
Ribnica na Kranjskem, občinski svetniki prepovedali usnjarjem strojenje kož, lesarjem
odlaganje žagovine, ostalim prebivalcem trga pa izpeljavo kanalizacije v potok Bistrica?
Na to osnovno vprašanje bom odgovoril na podlagi zastavljanja nadaljnjih vprašanj v obliki
naslednje sheme in sicer bom spraševal po:
a) naravno – geografskih pojavih,
b) družbeno – gospodarskih pojavih,
c) mentalnih – ideoloških pojavih, ki so vplivali, bili udeleženi, pri dogodenju
obravnavanega dogodka. Srž vsega, nadstruktura pa bo v bistvu odnos človek/ljudje –
narava.
a) Vprašanja o naravno – geografskih pojavih
• Ali so na občinski odlok vplivale kakšne konkretne klimatske situacije in katere?
• Ali specifično geografsko okolje, v tem primeru Ribniško polje, kakorkoli vpliva na
bolj spoštljiv odnos človeka/ljudi do narave?
• Ali je prišlo po tem občinskem odloku do kakšnih bistvenih posegov v naravno
okolje?
b) Vprašanji o družbeno – gospodarskih pojavih
• Kateri družbeno – gospodarski pojavi so lahko vplivali na občinski odlok?
• Ali lahko prestrukturiranje gospodarskih dejavnosti vpliva na sprostitev pritiska na
naravne vire?
c) Vprašanji o mentalnih – ideoloških pojavih
• Kakšen je bil vpliv religije, v tem primeru katolištva, na specifičen odnos človeka/ljudi
do narave in ali se ta vpliv lahko odraža v obravnavanem dogodku?
• Kakšen je bil vpliv oblikovanja nacionalne identitete, oblikovanja Slovencev kot
samostojne etnične skupine na specifičen odnos človeka/ljudi do narave in ali se ta
vpliv lahko odraža v obravnavanem dogodku?

7
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1.4. Prezentacija dogodka
»Dramatična poezija, pravi Aristotel, je bolj filozofska in resnejša kot zgodovina, ker
se nanaša na občosti; in tako od nekdaj velja, da tista zgodovina, ki hoče biti resna, poskrbi
najprej za to, da se otrese vse svoje nepredvidene in anekdotične banalnosti in se odene
resnobno in mogočno, iz česar veje ta duh in čar tragedije.«7
Pripovedno, narativno v zgodovini, razumem kot vezivo, ki določeni preučevani
zgodovinski snovi daje potrebno mero razumljivosti, občosti. Naša navajenost na fabulo, na
sprejemanje informacij iz okolja v katerikoli pripovedni obliki, pa naj si bo to v obliki
pogovora s prijateljem, branja dnevnega časopisa, novele, romana, in podobno, daje samemu
pripovednemu primat na področju človekovega spoznavanja sebe in obdajajoče okolice.
Zgodba je sama po sebi nekaj tako vsakdanjega, banalnega, a vendar v sebi skriva neskončno
mnogo informacij o sami vsebini, prav tako pa tudi o samem pripovedovalcu. Bistvo svoje
vsebine tako spretno smiselno povezuje, mu daje logičen potek, razumljivost, da ne vidim
razloga, zakaj sama zgodovinska veda od nje vztrajno beži. S tem vztrajno beži od objekta
svojega raziskovanja, od pripovedovalcev, navsezadnje so bili še pri vsakem zgodovinskem
dogodku udeleženi pripovedovalci, ki so pripovedovali, soustvarjali zgodovino. Če zgodovini
vzamemo fabulo, ji vzamemo studenec iz katerega se sama v bistvu napaja.
Pri obravnavanju dogodka bom tako uporabil fabulo, zgodbo, da bi v prvi vrsti
približal in prikazal ozračje proučevanega zgodovinskega trenutka in bralca preko njegove
lastne domišljije vpeljal v samo raziskavo. Dogajanje bo prikazano skozi prizmo obtoženega
usnjarja Antona Češarka, poleg osebne zgodbe pa bom skušal tudi nakazati elemente, ki bodo
podrobneje razčlenjeni v drugem delu same diplome. Ti elementi bodo del fabule le posredno,
naš glavni junak pa se bo z njimi srečeval v obliki interakcije z obdajajočim okoljem. Samo
pisanje bo seveda, kolikor je le mogoče, temeljilo na stvarnih dokumentih in čim večji
verjetnosti, pojavu določene mere subjektivnosti in lastne domišljije pa ne bom mogel v
popolnosti ubežati...

7

Paul Veyne, »Vsi Tukididovi možje«, 35.
8

Geografsko – zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850 naprej

1.5. Jutro prinese realnost
Z dosedanjim pisanjem sem hotel zadostiti zahtevi Marca Blocha po tem, da mora
vsak zgodovinar kdaj pa kdaj svojim bralcem dovoliti, da pokukajo v njegovo delavnico in
vidijo, kako posamezen zgodovinar izbira svojo materijo, kako z njo rokuje, jo gnete,
preoblikuje, in tako naprej. Zgornje pisanje za mene predstavlja ideal raziskovanja zgodovine,
totalno zgodovino, ki hoče posamezen dogodek, pojav, proces obravnavati kar se da celostno,
holistično, interdisciplinarno. V tem trenutku nisem sposoben voditi svojega raziskovanja na
opisani način. Zavedam se svojih omejitev tako na področju zgodovine kot geografije in
vsakršen poizkus pisanja v okviru predlaganega koncepta ter vsebine bi bil obsojen na propad.
A vendar me je prav razmišljanje o temeljnih stvareh znanstvenega raziskovanja (Kaj
raziskovati?, Zakaj?, Kako?), naposled pripeljalo do pravega naslova diplomske naloge in
sicer: Geografsko – zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850
naprej. Za diplomo, ki bo združevala znanje iz zgodovinske in geografske stroke sem se
odločil zato, da preizkusim svoje trenutne meje raziskovanja in ker so navsezadnje združene
geografsko – zgodovinske diplome na Filozofski fakulteti še vedno bolj izjema kot pravilo.

9
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2. METODOLOŠKA IZHODIŠČA
2.1. Umestitev diplome v polje geografske in zgodovinske stroke
Pri umestitvi diplome v polje geografske in zgodovinske stroke bom najprej izhajal iz
zelo ozke opredelitve, naposled pa bom temo raziskovanja vpel v bolj širši raziskovalni
kontekst obeh disciplin. V najožji opredelitvi se vsebina diplome uvršča v novo historično
interdisciplinarno poddisciplino z imenom Water History. Julija 2009 je pod okriljem IWHA
(International Water History Association) izšla prva številka revije Water History, ki bo v
bodoče reprezentirala novo disciplino in znanstvenikom iz vsega sveta, ki se ukvarjajo s širšo
problematiko voda, omogočala objavljanje prispevkov. V uvodniku nove publikacije sta
podana dva sklopa razlogov za izdajanje nove revije in ustanavljanje lastnega polja
raziskovanja in sicer:
• na prvem mestu je neločljiva povezanost voda in človeštva tekom zgodovine in
percepcija, da bo tudi v bodoče sama problematika voda predstavljala enega temeljnih
okoljskih problemov in izzivov svetovnega prebivalstva. Samo preučevanje zgodovine
voda bo še približalo razumevanje o neprestani interakciji človeka in fizičnega sveta v
specifičnem prostoru in času. Svoje poslanstvo zgodovina voda vidi tudi v podajanju
rešitev za bodočo planetarno oskrbo z vodo na podlagi preteklih izkušenj in dognanj,
• na drugem mestu pa je sama homogenizacija in definiranje polja raziskovanja
zgodovine voda. Tekom let se je zaradi številnih prispevkov, ki so se ukvarjali s
problemom voda, objavljenih v različnih drugih publikacijah pod pokroviteljstvom
drugih strok, pojavila potreba po enotnem reprezentativnem mediju.
Če povzamem; kombinacija materialne, kulturne in religijske rabe ter pomena vode
gledano v celoti, je odločilno preoblikovala vodne sisteme in tako poudarila notranjo
povezanost naravnega in človeškega sveta. Eden izmed glavnih ciljev zgodovine voda je
proučevanje notranjih povezav te kombinacije s tem, da se v ospredje postavijo spreminjajoči
odnosi med človekom in vodo skozi različna časovna obdobja.8 Vse lepo in prav, vendar pa
moram zaradi nejasnosti zgodovine voda v metodoloških in teoretičnih izhodiščih, ki se v
bistvu opirajo samo na temeljna orodja historičnega raziskovanja (uporaba primarnih
arhivskih virov, dosledno upoštevanje kronologije pri obravnavanih pojavih, obvladovanje
8

J. Tempelhoff, »Where has the water come from?«, Water History 1 (2009), 1-7.
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narativnih prijemov), svojo diplomsko nalogo obravnavati v okviru bolj oprijemljive
discipline geografsko – zgodovinskega horizonta.9
V novejšem času se kot mejni disciplini zgodovine in geografije, ki imata bolj
opredeljen metodološki in teoretični aparat od zgodovine voda, pojavljata Historična
geografija in ena izmed njenih izpeljank Zgodovina okolja (Environmental history).
Historična geografija se ukvarja z raziskovanjem določenih prostorov v času, potrjuje vpliv
naravnih ter geografskih danosti na delovanje človeka in obratno spreminjanje narave s strani
človeka. Prav zaradi tega je treba vzeti v obzir zgodovinski kontekst, ki omogoča raziskovanje
interakcije med človekom in naravo. Historična geografija se tudi naslanja na pojem
geografske regije v smislu svojstvenega, edinstvenega vplivanja na v njej prebivajoče
človeške skupnosti.10 Zgodovina okolja pa kot glavni namen svojega obstoja postavlja vrnitev
narave v območje historičnega raziskovanja. V tem kontekstu raziskuje načine vplivanja
biofizičnega sveta na razvoj človeške zgodovine in reakcije človeštva na te pritiske in
omejitve narave v smislu poskušanja spreminjati ter prilagajati obdajajočo okolico potrebam
lastnega bivanja.11 Kot je razvidno iz obeh definicij je disciplinama skupen tako imenovani
bipolarni pristop, preučevanje vzajemnega vplivanja človeštva in naravnega okolja. Ta
bipolaren pristop, ki je skupen obema disciplinama pa zadostuje horizontu mojega
preučevanja izbrane problematike diplome in se na tem mestu ne bom zapletal v neskončno
naštevanje podobnosti in razlik med obema disciplinama. Diplomsko delo bom uvrstil v polje
Historične geografije iz povsem enostavnega razloga; pri svojem raziskovanju, ki je že v
osnovi časovno in prostorsko natančno opredeljeno, se bom posluževal izključno metod in
teoretičnih prijemov zgodovinske ter geografske stroke, kar je bistvo Historične geografije,
medtem ko se Zgodovina okolja poslužuje tudi metod izključno naravoslovnih znanosti, na
primer biologije in gre v prenekaterih primerih za izvorno naravoslovne raziskovalce, ki za
podrobnejšo preučitev ter prikaz svojega predmeta raziskave uporabijo geografske in
historične metodološke koncepte.

9

William H. Sewell Jr., Logics of History: Social Theory and Social Transformation (Chicago, 2005), 376.
Mirjana Gros, Suvremena historiografija, 389.
11
Donald Worster, The Wealth of Nature: Environmental History and the Ecological Imagination (Oxford,
1994), 20.
10
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SLIKA 1: Bipolarni pristop preučevanja rabe vodnih virov Ribniške doline (VIR: Gregor Kranjec, 2009)

2.2. Pokrajinskoekološki pristop, strukturalizem, »longue duree«
Poleg bipolarnega pristopa preučevanja rabe vodnih virov Ribniške doline od leta
1850 do danes, ki je prikazan v zgornji shematični obliki, bom uporabil tudi ostale pristope
značilne za zgodovinsko in geografsko stroko. Narava diplomskega dela mi narekuje, da v
obravnavanje vključim tudi ekološko perspektivo. Moje mnenje je, da je stopnja ekološke
zavesti neposredno povezana s stopnjo navezanosti na naravno okolje v smislu zadovoljevanja
temeljnih človekovih potreb (hrana, voda, in podobno). Mlinarji v Ribniški dolini so zelo
skrbeli za vodni prostor, redno so čistili in vzdrževali struge vodotokov ter okolice mlinov,
ker je bilo od tega odvisno njihovo preživetje, eksistencialni moment. Če imamo v uvidu
Ribniško dolino ne smemo seveda zanemariti religioznega vpliva na odnos človeka do narave,
ki je bil do pred kratkim izrazito antropocentričen, temelječ na predpostavki totalne
dominacije človeka nad naravnim okoljem. Kljub temu pa je narava agrarne družbe Ribniške
doline do konca druge svetovne vojne narekovala bolj spoštljivo interakcijo med
prebivalstvom in okoljem. Kot zanimivost pa so se skozi celotno obravnavano obdobje
pojavljale egocentrične deviacije (na individualni in kolektivni ravni). Naj pojasnim, na
primer; trg Ribnica je dobil trški vodovod že leta 1894, kar je za območje današnje Slovenije
izjemen dosežek. Po vzpostavitvi vodovoda pa se je povečalo število pritožb na račun
prebivalcev trga glede njihovega odnosa do potoka Bistrice, ki je do konca druge svetovne
vojne, za številna naselja doline, predstavljala glavni vir pitne vode. Tržani so si zagotovili
12
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neoporečno studenčnico, v tem primeru niso bili vezani na Bistrico kot vir pitne vode, kar je
povzročilo, da se je njihov odnos do tega vodnega vira poslabšal, kar pa je predstavljalo oviro
za ostale uživalce Bistrice. Za ilustracijo naj služi naslednji dokument Načelstva vasi Hrovača
iz 7. 8. 1935, katerega predmet je bila pritožba vaščanov zaradi nehigieničnega postopanja
prebivalcev ob Bistrici:
»Neprestano se opaža, da prebivalci ob Bistrici in tudi celo nekateri prebivalci
RIBNICE, vso neuporabno šaro iz svojih stanovanj, katere bi spadale po svoji naravi v
kakšno Žiglavico, znesejo v potok Bistrico. Kakšne posledice ima lahko to, si mora vsak,
količkaj uvideven človek, predstavljati. Ne pozabi naj se pri tem, na to, ka-r je glavno, da
Bistrico, ko zapusti Ribnico, teče proti HRVAČI in še dalje, ter da smo vsi navezani samo na
uporabo vode iz potoka Bistrice.
Kako kemijsko čista je taka voda, ki je tudi naša pitna voda, potek ko se vse smeti in
najrazličnejša roba, znese v strugo, to je drugo vprašanje, katerega je treba čimprej rešiti, če
hočemo obvarovati vsaj svoje zdravje. Kot dokaz, nam služi nebroj konkretnih primerov,
kateri se dogajajo, dan za dnem. Dogodilo se je celo, da je bil v strugo vržen kos posteljnine,
kateri sigurno ni bil vzet iz postelje zdravega človeka, in če vzamemo, da je bolehal ta človek
bodisi na tbc. bodisi na griži, ali na kakršnikoli bolezni že, ter, da ti bacili in bakterije, ki se
na predmetu nahajajo, ostanejo v vodi in tako priromajo potom vodovoda, tudi k nam v
HRVAČO, kakšna pitna voda naj bo potem to? Taki primeri se dogajajo ob belem dnevu,
zvečer pa romajo, kar cele pošiljke take in podobne robe v našo Bistrico.
Da se tako brezvestno ravnanje prepreči in s tem nevarnost, katera preti vsem
konsumentom te vode, naprošen od prebivalcev te vasi HRVAČE, kot vaški načelnik,
naprošam naslov, naj čimprej odda hišnim posestnikom in ostalim prebivalcem ob Bistrici,
razglas, s katerim naj se tako ravnanje prepove, v smislu 76. točke 4. zakona o občinah, ter
razglasi tudi pred cerkvijo in obenem prepove tudi pranje perila v Bistrici, ter tako napravi
red v tem oziru, kajti na vodovod, za enkrat ne moremo računati, ker takega, ki bi nam
dovajal pitno vodo – studenčnico, ne bomo tako kmalu pričakali.
Največjo nesnago pa napravljajo v vodo m e s a r j i, s tem, da perejo čreva in ostalo
drobovje v strugi, kar naj se izrecno prepove, saj mora človek obžalovati, da sami ne pridejo
do spoznanja in delajo ravnotako, kot bi Bistrica, takoj za Ribnico poniknila v zemljo.
Krivce naj se, kaznivemu dejanju, primerno kaznuje, ker sicer bi ostalo vse
prizadevanje brezuspeha.
Ako pa bo vse naše prizadevanje brezuspešno, bomo primorani zaprositi, za ureditev
tega, naravnost škandaloznega početja, današnjega kulturnega 20. Stoletja, Sresko načelstvo
oz. Kr. bansko upravo.
V pričakovanju, da bo p. tit., naslov podvzel potrebne korake, da napravimo v
podobčini HRVAČA, red, beležim
s spoštovanjem, Janez Peček, načelnik vasi HRVAČA.«12

Zgornji indici naj le pokažejo na katere vidike pokrajinske ekologije sem naletel
tekom preučevanja izbrane problematike. Na splošno se bo ekološki odnos prebivalcev
Ribniške doline zrcalil v neprestanem ponavljanju istega vzorca in sicer; prebivalstvo je
12

ZAL, Občina Ribnica, škat. 13, fol. 1129.
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reagiralo »ekološko« le v situaciji, ko je narava pokazala zobe ali v primeru neposredne
eksistencialne odvisnosti od naravnega okolja. Mlinarji so čistili in snažili »rupe«,
katavotrone, zaradi tega, da jim ne bi narasla voda poplavila gospodarskega objekta in
povzročila ogromne materialne škode. Struge rek in potokov so se čistile in poglabljale v
skupnih akcijah imenovanih »tlaka« zaradi tega, ker so poplave v primeru zanemarjenosti
strug sproti odnašale kose drevja in ostalega materiala ter s tem uničevale mostove, jezove in
ostale obvodne objekte, in podobno. Kar se tiče poplav so se ljudje vse do preboja učinkovitih
hidrotehničnih postopkov za zmanjšanje poplavne nevarnosti (melioracije, regulacije, gradnja
zadrževalnikov) nekako vdali v usodo in se na pojav preprosto navadili. Če je prišlo do
nekajletne ugodne klimatske situacije, so se tudi hitro pozabile izkušnje (redno čiščenje strug)
in nenadni pojav močnega deževja ter visoke vode je prinesel večje opustošenje kot bi ga, če
bi se izkušnje ne pozabile. To ponavljanje istega vzorca nas pripelje na polje strukturalizma in
procesa dolgega trajanja, ki ga je prakticirala francoska zgodovinarska stroka zbrana okoli
revije Annali. V primeru te diplome bo šlo za strukturo, dolgo trajanje vedno istega vzorca
odnosa med prebivalci Ribniške doline in obdajajočim naravnim okoljem, konkretno
obstoječimi vodnimi viri.

2.3. Regionalnogeografski pristop, mikrozgodovina

Obravnavana tematika diplome je časovno in prostorsko natančno določena. Zadeva
prehodno območje Ribniške doline, ki leži med visokimi kraškimi planotami Notranjske na
zahodu ter nizkimi kraškimi planotami Dolenjskega krasa na vzhodu, v časovnem intervalu od
leta 1850 do danes. Predvsem zaradi kriterija prostorskosti je za preučevanje prikladen
funkcijsko zasnovan regionalnogeografski metodološki pristop. Njegova značilnost je:
»poudarjanje nujnosti sinteznega pristopa proučevanja regionalnih sestavin in povezav pri
antropogeno povzročenemu preoblikovanju regije, pokrajine. Zaradi tesnih zvez in
součinkovanja med prirodnimi in družbenimi sestavinami okolja (regije) je v ospredju
proučevanje geografskega okolja kot enotnega, torej kot naravnega okolja z antropogenimi
sestavinami. Vključuje pa tudi fizičnogeografske, termodinamične, ekosistemske, socialnoekološke in pokrajinsko-ekološke vsebine in pristope, ki dodatno osvetljujejo regionalno
(pokrajinsko) soodvisnost in medsebojno součinkovanje v sistemu človek – okolje«.13
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Dušan Plut, Geografske metode: proučevanje degradacije okolja (Ljubljana, 2004), 39.
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Znotraj obravnavanega specifičnega regionalnogeografskega polja Ribniške doline bo
poseben poudarek na mikrohistorijskemu prikazu enega temeljnih pokrajinotvornih elementov
kraških pokrajin, vodnih virih. Pred očmi se nam bo risala zgodba vodnih virov v kateri bo
kot enakovreden partner sodelovalo prebivalstvo Ribniške doline. Mikrohistorijski aspekt bo
služil za prikaz regionalnih posebnosti rabe vodnih virov v obravnavanem obdobju, tako
posebnosti v smislu fizičnogeografskega okolja kot posebnosti človekovega ravnanja. Most
med mikrohistorijo in makrohistorijo (generalizacija) pa bo prikazoval že predstavljeni
ekološki pristop temelječ na strukturi, dolgemu trajanju vedno istega vzorca odnosa med
prebivalci Ribniške doline in obdajajočim naravnim okoljem, konkretno obstoječimi vodnimi
viri.

2.4. Cilji, metode, hipoteze

Glede na količino in kakovost virov, ki bodo uporabljeni pri nastajanju pričujoče
diplome, sem določil naslednje glavne cilje raziskave rabe vodnih virov Ribniške doline od
leta 1850 do danes:
• prikaz prostorske razporeditve vodnih obratov (mlini in žage), opis njihovih glavnih
značilnosti (tip in vrsta), določitev geografsko pogojenih lastnosti mlinov in žag (vpliv
na vodni režim, poplave, gospodarsko strukturo), opis učinkov ravnanja mlinarjev in
žagarjev na geografski prostor ter vzroki za propad te gospodarske panoge,
• splošni oris oskrbe z vodo v Ribniški dolini v obravnavanem časovnem intervalu
(drobci iz arhivskega gradiva), predstavitev zgodovine vodovoda Ribniške doline z
izdelavo karte ovodovodenja za obdobje po drugi svetovni vojni ter opis konkretnih
primerov današnje oskrbe z vodo v naseljih Sv. Gregor in Velike Poljane,
• prikaz prostorske razporeditve regulacij in poplavnega sveta Ribniške doline,
celostna predstavitev regulacij ter kronološki oris povodenj s poudarkom na
protipoplavnih ukrepih,
• opis današnjega stanja rabe vodnih virov Ribniške doline s priporočili za prihodnje
ravnanje (konstrukcija paralel pozitivnih in negativnih načinov rabe vodnih virov).
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V diplomskem delu bom uporabil eno izmed temeljnih historičnogeografskih metod in
sicer Jagerjevo progresivno metodo. Progresivna metoda temelji na raziskovanju od
starejšega k mlajšemu, oziroma prikaže kako se je skozi opredeljeno časovno obdobje razvijal
določen obravnavani pojav, proces, in podobno.14 To razvojno premiso bom dopolnjeval s
tradicionalnimi tako zgodovinskimi kot geografskimi postopki:

 analiza primarnih arhivskih virov, predvsem fond občine Ribnica – RIB 2 (17491946); gradivo o poplavah, nevihtah in neurjih, ribolovu, kanalizaciji in vodovodu,
regulaciji voda, štednji z vodo, higienskih razmerah, obnovi porušenih naselij in
gospodarskih objektih,

 analiza pisnih, ustnih in elektronskih virov (uporaba monografskih in serijskih
publikacij ter člankov o obravnavani tematiki, kritičen pretres pričevanj informatorjev,
uporaba elektronskih kvantitativnih baz podatkov o vodnih virih),

 uporaba kartografskega gradiva (Jožefinski vojaški zemljevid, topografske karte
območja Ribniške doline)

 terensko delo (lociranje in evidentiranje proučevanih fizično in družbenogeografskih
elementov, pogovori z informatorji).

14

Igor Vrišer, »Historična geografija: Cilji, pomen, metode«, Geografski vestnik 57 (1985), 79.
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Kot sumarum pa bom poskušal skozi intelektualni proces potrditi, oziroma ovreči
naslednje hipoteze:

1. celovita zasnova regionalnega vodovoda Kočevje – Ribnica – Sodražica, potreba po
obvladovanju poplav ter pospešena industrializacija po drugi svetovni vojni, so
bistveno pripomogli k propadu tradicionalnega mlinarstva,

2. fizičnogeografske značilnosti Ribniške doline so bistveno vplivale na različne oblike
vodne oskrbe v preteklosti,

3. poplavna ogroženost Ribniške doline se je drastično zmanjšala s pojavom modernih
hidrotehničnih postopkov v prvi polovici 20. stoletja in izraziteje po drugi svetovni
vojni (melioracije, regulacije, gradnja Zadrževalnika Prigorica),

4. prebivalci Ribniške doline delujejo »ekološko«, če vzamemo v obzir rabo vodnih
virov, le v primeru neposredne eksistencialne navezanosti ter odvisnosti od naravnega
okolja (npr. mlinarji) ali kot odziv na naravno katastrofo (npr. povodenj).

17
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3. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI RIBNIŠKE DOLINE
V tem poglavju bodo predstavljene geološke, geomorfološke, hidrološke ter pedološke
značilnosti posameznih mikroregij mezoregije Ribniške doline. Omenjene fizične
komponente geografskega okolja bodo osvetljene z vidika njihovega vplivanja na specifične
značilnosti vodnih virov Ribniške doline. Za potrebe te diplomske naloge bo sam pojem
Ribniška dolina obsegal območja porečij vodnih tokov Sodraške Bistrice, Tržiščice, Ribnice
ter Rakitnice. Ker so v mojem primeru glavni igralci vodni viri, se mi zdi hidrogeografska
mikroregionalizacija

najbolj

primerna

osnova

za

historičnogeografsko

proučevanje

obravnavane problematike.

3.1. Lega Ribniške doline (glej Prilogo 1: Pregledna karta Ribniške doline)

Mezoregija Ribniška dolina se uvršča h kraškim pokrajinam notranje Slovenije,
natančneje predstavlja prehodno območje med visokimi kraškimi planotami Notranjske in
posameznimi vmesnimi kraškimi polji nizke Dolenjske.15 Gams pa Ribniško dolino umesti
med visoke dinarske planote v okviru makroregije dinarske planote celinske Slovenije.16
Ostali avtorji, za umestitev Ribniške doline v kraški prostor Slovenije, uporabljajo že
omenjeni izhodišči, vsi pa se strinjajo s prehodnim značajem obravnavanega območja. Jedro
mezoregije danes tvorita občini Ribnica in Sodražica, ki pokrivata ozemlje vseh preučevanih
porečij te diplomske naloge (porečje Sodraške Bistrice, Tržiščice, Ribnice, Rakitnice). Meje
Ribniške doline so izrazito geografsko determinirane in v bistvu, z izjemo Male gore,
predstavljajo zbirna območja za vode, ki napajajo to prehodno kraško površje.

Na SZ, Z in JZ se nahaja kraška planota Velika gora, ki doseže največjo višino z
vrhom Turnom (1253 m) in v obliki gorske vrste spremlja Ribniško dolino od Blok na
skrajnem severozahodnem delu do dolinskega praga nad vasjo Rakitnica, kjer pada v
Grčarsko – Goteniško – Reško dolino. Njena posebnost je izrazito odporen apnenec na višini
nad 1000 m, ki v obliki sten strmo pada proti gozdni podlagi. Nad vasjo Prigorica se te stene
belega apnenca imenujejo »Okameneli svatje«.17 Na skrajnem severozahodnem delu Velika

15

Anton Melik, Posavska Slovenija (Ljubljana, 1959), 435 – 450.
Ivan Gams, Kras: zgodovinski, naravoslovni in geografski oris (Ljubljana, 1974), 358.
17
Maležič-Kolbl, Geografija naselij Ribnica, Gorenja vas, Hrovača, diplomska naloga (Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani, 1985), 3.
16
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gora prehaja v planoto Bloke, ki daje vodo največjemu vodnemu toku Ribniške doline
Sodraški Bistrici. Vznožje Blok je zgrajeno iz neprepustnih in dolomitnih kamnin in tako daje
Sodraški Bistrici značaj ponikalnice s stalnim tokom ter normalnim izvirom (posamezni
tokovi/pritoki so tudi kraškega izvora, vendar ne dajejo večine vode), ki ob stiku z apnencem
Male gore pri Goriči vasi ponikne. Jugozahodno območje Velike gore pa predstavlja stik med
apnencem in dolomitom in tako daje vodnima tokovoma Ribnice ter Rakitnice značaj kraških
ponikalnic s stalnim tokom (izvir in izliv kraška).18 Ponikalnica Ribnica ima velik kraški izvir
v obliki jezerca, ki prihaja izpod Velike gore pod vasjo Zadolje, ponika pa v požiralniku takoj
pod jezom v Dolenji vasi (v času poplavljanja se tok podaljša po suhi strugi za okoli 1 km in
doseže vznožje Jasnice na skrajnem južnem delu polja). Rakitnica se vijugasto vleče po
Rakitniškem polju v dolžini 1 km, nato pa ponikne v globokem požiralniku. V času povodnji
lahko spremeni polje v do 12 m globoko jezero, ki odteka po suhi strugi dalje ob vznožju
Jasnice kot Zadnja Rinža.19

Na severu Ribniško dolino zapirajo Slemena, ki so geološko zgrajena iz neprepustnih
kamnin. Pojavljajo se kremenovi peščenjaki in konglomerati, skrilavi glinavci, apnenčaste
breče ter brečasti konglomerati. Takšna geološka zgradba površja ponovno omogoča obstoj
ponikalnice s stalnim tokom in normalnim izvirom, v tem primeru Tržiščice, ki ob stiku z
Malo goro na severovzhodnem delu Ribniškega polja ponika v ponoru Tentera.20

Na vzhodnem delu se nahaja izrazito podolgovato sleme Mala gora, ki se vleče v
dinarski smeri v dolžini 24 km daleč in je v povprečju 3 do 4 km široko ter za okoli 200 m
nižje od Velike gore. Ker je v celoti zgrajeno iz zelo prepustnih apnencev, je brez vsakršnih
površinskih vodnih tokov. V normalnih hidroloških in klimatskih razmerah se vsi vodni
tokovi Ribniške doline preko Male gore stekajo v porečje reke Krke, predstavljajo pa tudi
pomemben vir vode za prebivalce Dobrepolja in Suhe Krajine.21

Južni del Ribniške doline je najbolj geografsko nedoločen. Od Kočevskega polja ga
ločuje apnenčast hrib Jasnica, ki predstavlja tudi hidrografsko mejo med porečjema reke
18

Andrej Kranjc, »Prispevek k poznavanju razvoja krasa v Ribniški Mali gori«, Acta Carsologica 9 (1980), 35,
47.
19
Draga Mihelič, Ribniško polje, diplomska naloga (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1959), 3.
20
Andrej Kranjc, »Prispevek k poznavanju razvoja krasa v Ribniški Mali gori«, Acta Carsologica 9 (1980), 35,
47.
21
Milan Hornak, Uroš Stepišnik, »Prispevek k razumevanju zgodovinske poselitve južnega dela Ribniške Male
gore, Dela 30 (2008), 39 - 49., Janja Kogovšek, Metka Petrič, »Podzemno raztekanje vode iz ponora Tržiščice«,
Acta Carsologica 31, št. 2 (2002), 75 – 91.
19
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Kolpe in reke Krke. V času visokih voda prihaja do tako imenovane vertikalne bifurkacije, ko
voda ponikalnic Ribnice in Rakitnice doseže zadnjo Rinžo.

3.2.

Reliefne

enote

Ribniške

doline

(geološke,

geomorfološke,

hidrološke,

pedogeografske značilnosti)

Za potrebe diplomske naloge sem mezoregijo Ribniška dolina razdelil na štiri
mikroregije. Za osnovo mi je služila klasifikacija Ludvika Miheliča, ki je v publikaciji
Regionalnogeografska monografija Slovenije (5. del, Visoki kraški svet), mezoregijo
Ribniško razdelil na tri mikroregije (Velikolaščanska pokrajina, Ribniška dolina, Velika
gora). Sam že v osnovi jemljem Ribniško dolino za mezoregijo, znotraj te mezoregije pa
ločim štiri mikroregije in sicer; Ribniško polje in dolina Sodraške Bistrice, Velika gora, Mala
gora ter Slemena. Na naslednjih straneh bodo predstavljene fizične komponente geografskega
okolja Ribniške doline, ki bodo dopolnjene z zgodovinskim gradivom, ki bo pomagal osvetliti
splošne pretekle hidrološke značilnosti vodnih tokov obravnavanega območja.

3.2.1. Ribniško polje in dolina Sodraške Bistrice

Ribniško polje je največja uravnana površina mezoregije Ribniške doline. Predstavlja
tako geografsko, poselitveno, kot gospodarsko jedro občine Ribnica. Obsega 35 km2 in se
razprostira v dinarski smeri. Med vsemi kraškimi polji na Slovenskem ima največ
prebivalstva. Da ne bi bil sam opis preveč suhoparen, se bom na tem mestu oprl na zapis iz
preteklosti, ki bo na zanimiv način predstavil predvsem pretekle hidrogeografske komponente
Ribniške doline22. Anton Lesar je leta 1864, v svojem prispevku o Ribniški dolini na
Kranjskem, na poetičen način opisal temeljne hidrogeografske značilnosti največjega vodnega
toka Ribniške doline, Sodraške Bistrice, ki je tudi odločilno sodeloval pri oblikovanju
današnje podobe pokrajine:

»Ko Mala gora, vedno žejna, ugleda, da Bistrica jame iz Sodraške duhovnije v
Ribniško pod Novoštifto na Suških mlakah pol ure daleč od nje viti se, se ji zbudi sla po bistri
studenčnici, ktero so ji pa melinini bregovi že nekoliko skalili. Ali kako jo ločiti od matere in k
sebi privabiti? Priliznjeno zniža svoje podnožje, vede, da se voda tja raje teklja, kjer je nižji
22

Ludvik Mihelič, »Ribniško«, Regionalnogeografska monografija Slovenije: Visoki kraški svet (Ljubljana,
1996), 121.
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svet; menda ji pa tudi obeta terje bregove, ki ji ne bodo kalili bistre vode, kakor delajo
bregovi njene matere Velike gore, zlate gradove in srečo na srečo. Bistrica, do sadaj povsod
prijazno sprejeta, povsod obilo napajana z bistro vodo in nobenkrat še kanjena, nikake
zapeljive zvijače ne pozna; torej ji dobro de sladko vabilo, in kaj stori? Materi svoji herbet
oberne, vabljivki pa lice, naravnost k Mali gori hiti in ji komaj 300 sežnjev potem, ko je
prejela zadnji pritok, do podnožja dospe (1). – Kanja, začutivši krepčavno njeno hladilo, bi
rada pogoltnila jo, toda stvarnik ji ravno ondi ni nobenega žrela odperl, ali ga ji je cesta
Ljubljansko – Kočevska zadergnila, ali pa Podstenjska dva malna, kterima kaj urno in veselo
kamne obrača; Mali gori pa se čedalje hujše želje bude po hladilu, torej ji vedno na uho
prijazno šepta, boje se, da bi se v nepopačeni hčeri ne vnelo kesanje zavolj nehvaležnosti, da
je tolikanj oddaljila se od matere svoje. Kameniti bregovi bi se ji sicer jako prilegli, to ve, pa
ljubezen do matere ji v sercu še ugasnila ni, tudi to neznano ji ni. In res! Bistrica jame
omahovati, ustregla bi namreč rada obema, torej si je po svetu svoje priliznjene zapeljivke
strugo naredila tako, da ji je podnožje njene matere Velike gore desni breg, podnožje njene
zvite vabljivke Male gore pa levi. Prekanjena kanja Bistrici navadno dobre tri četert ure nič
žalega ne stori, dokler namreč čuti, da gori še kaj ljubezni do matere v njenem sercu. Le
semtertje si ni mogla kaj, da bi ne poskušala, skrivaj nenadoma pogoltniti jo. Ravno
predlansko leto bi se bila Bistrici kmali huda pripetila ter ji kake pol ure življenja prikrajšala.
Nenadoma je bilo zinilo eno skritih njenih žrel med Bregom in Gorenjo vasjo, in jelo serkati
bistro vodo. S terdnim jezom so žrelo komaj zopet zadergnili, in Bistrici saj še za nekaj časa
življenje podaljšali (2). Med Malo in Veliko goro vedno razdeljena Bistrica prispe tudi v
Ribniški terg, katerega deli ravno tako v dva dela, ki ji vežeta dva zidana mosta in dve po pol
sežnja široki bervi čez njo. Iz terga prišedši jame jo Mala gora še ginljivše k sebi vabiti in
ljubezen do matere v njenem sercu naravnost moriti s pristavkom, naj bi vendar poskusila,
kako prijetno je svobodno življenje, saj je dosti že stara, da se izmuzne materi svoji neslanki iz
oblasti. Predolgo se je Bistrica ž njo že pečala, preveč že seznanila se, da bi ji dala slovo ter
se ostrega svarjenja svesta vernila materi svoji v naročje; – kar puhne čez cesto v Goričovas,
ki vsa stoji na podnožji male gore; ondi se zigra, žagi vreteno in malnu kamne obrača v
razuzdani svobodi svoji; toda kmali kmali okusi grenki njen sad; zakaj Mala gora je precej za
malnom nastavila veliko žrelo, ki jo hlastoma tako rekoč s kamnov požira, in v svoje temnice
zapira. O povodnji pa je uno žrelo ne more samo pogoltniti, ampak svoje manjše brate, po
Goričevskem in Lipovškem polji v vdertih globinah nastavljene, na pomoč pokliče, da jo
spravijo pod zemljo, svetu v žalostni zgled, kam pelje nehvaležnost do matere in prijaznost z
zapeljivci, in v poterjenje ljudskega prigovora, da po slabi tovaršii rada glava boli. Da
21
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Bistrica po dolgem tavanji kje zopet pride na beli dan, je gotovo, kje pa, ali v Kerki, ali v
Kolpi, ne vemo; Ribničanje mislimo, da v Kerki pri Soteski (3).«23

S pomočjo zgornjega izseka bom poskušal prikazati temeljne značilnosti Sodraške
Bistrice, ki je sodelovala pri oblikovanju mikroregije Ribniško polje, katere značilnosti bodo
tudi podrobneje zapisane v nadaljevanju. Bralec lahko iz zgornjega zapisa izlušči tudi moralne
nauke, ki pa vendarle niso predmet obravnave.

(1) V prvem delu opisa Sodraške Bistrice izpod peresa Antona Lesarja je govora o
skrajnem zahodnem podaljšku Ribniškega polja ob sami rečni dolini, ki nima domačega
imena in ga bomo poimenovali po največjem naselju tega predela in sicer Sodraška dolina.
Kot je že bilo omenjeno izvira Bistrica ob vznožju dolomitne Bloške planote, natančneje pod
razvodnim hrbtom zahodno od Slemen, v predelu prelaza Boncar, kjer je dolga stoletja
potekala glavna trgovska povezava Ribniške doline s slovenskim obalnim območjem in
Trstom. Povirni del Bistrice ima izrazito strma pobočja, ki dajejo alpski videz soteske in kjer
je narava s pomočjo mehaničnega preperevanja iz izpostavljenega dolomita oblikovala
zanimive osamelce, eden izmed njih je tudi poznan pod imenom Škofek. V sami strugi se
nahajajo manjši slapovi, ki padajo v kotlaste tolmune. Ta del se zato imenuje Kadice. Na
koncu soteske je dolga stoletja obratoval mlin, ki je izkoriščal padec in množino vode izvira.
Od tod naprej, kot lahko razberemo iz izseka, Bistrica prejema številne pritoke, ki ji dajejo
potrebno količino vode, da vztraja s svojim tokom daleč na samo Ribniško polje24. Anton
Lesar omenja naslednje pritoke in njihove lastnosti. Na desnem bregu izpod Velike gore
pritečejo:

1. Mateča voda; potoček, ki izvira na Gori, kjer jo nabirajo, da jim žago goni; pršedši
pod goro dvema malnoma kolesa obrača,
2. Podstenski studenec, ki izvira izpod skale, čez 12 sežnjev visoke, in precej pri izviru
goni malen na korčnikih,
3. Globeljca, na kteri so štirje malni in žaga,
4. Jelovšica, majhen potočič,
5. Jazbič, studenček,
6. Sodraški studenec, ki izvira izpod farne cerkve,
7. Izvir, ali kakor to ime sploh izgovarjajo: izber, močan studenec, ki daje dobro in jako
zdravo vodo, tako da jo zdravniki bolnikom celo vnanjih krajev priporočajo. Rajnki
fajmošter Mat. Kavčič je bil na njem napravil merzle kopalce, pa mu jih je nekaj
surovih Sodražanov leta 1848 poderlo, in namest njih ondi žago napravilo. Leta 1840
23
24

Anton Lesar, Ribniška dolina na Kranjskem (Ljubljana, 1864), 4-5.
Ludvik Mihelič, »Ribniško«, 122.
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je pisavca teh verstic o šolskih praznikih merzlica prav hudo tresla: dva dni zapored
rano vstanem, grem peš v izberove kopalce, ondi se dobro skopljem, studenčine dobro
napijem, in – tretji dan ni bilo treba več k izberu, – ker odlazila je bila merzlica,
8. Podgorski studenec,
9. Žegnani studenec, od kterega pravlica pripoveduje, da ga je nek »respresterjev
lemonater« zarotil ali eksorciziral,
10. Vranov potok,
11. Lipovski potok,
12. Ravnodoljčica ali Ravinski (Rovinski, blatni, lahki) potok, ki žago goni, Ribniško
faro od Sodraške mejiin se ravno pod Vinicami v Bistrico izliva. Na levem bregu pa
izpod Slemen Bistrico napajajo:
13. Žigmarski gorenji potok, ki pride izpod hriba Feteneka,
14. Žigmarski dolenji potok, ki izvira izpod Žigmarskega hriba,
15. Miklovski studenec, ki pricurlja izpod Bravčjega verta,
16. Gerdodoljšica, ki izpod gregorskih Slemen skoz Gerdidol priteče v Zamostec, od koder
naravnost hiti v Bistrico in
17. Zapotoški potok, ki spod Sv. Marka hribčeka iz studenca, ki mu pravimo »buč«
pricurlja ter se po kačje vije meje Vinaški in Suški svet od Zapotoškega in Slatniškega,
dokler se na Suških terznih pod belim malnom nad žago ne zlije v Bistrico, ktera do
tukaj in še kacih 200-300 sežnjev teče med melinimi bregovi, ki jih, ako le kolikaj časa
dežuje, prestopi in svojo bogato zalogo razgublja po travnikih.25

25

Anton Lesar, Ribniška dolina, 4.
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SLIKA 2: Zemljevid Ribniške doline leta 1864 (VIR: Ribniška dolina, 1864)
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Namen prepisa vseh pritokov Sodraške Bistrice, ki jih je zabeležil Lesar, je zgolj v
tem, da prikaže, kako so ljudje na tem majhnem prehodnem kraškem površju izkoristili še
tako neznaten vodni tok in na njem postavili bodisi mlin bodisi žago ali pa skupni obrat ter
kako so skrbeli in cenili studence, ki so jim bili glavni vir pitne vode. Posamezni pritoki in pa
še posebej mlinski obrati bodo natančneje obdelani v drugem delu diplomske naloge, zdaj pa
bom nadaljeval z opisom hidrogeografskih značilnosti porečja Sodraške Bistrice. Za samim
centralnim naseljem Sodražica je struga Bistrice široka okoli 200 – 300 m, nahaja pa se na
vododržnih triasnih dolomitih. Dolinsko dno je ravno in zasuto z aluvialno naplavino, zaradi
mokrotnega značaja je okoliški svet primeren za travnike. Do druge svetovne vojne in začetka
regulacij je vsako obilno deževje povzročalo poplavljanje, dandanes pa se voda razlije šele pri
Vinicah pri samem vstopu na Ribniško polje in tako ne ogroža naselij, ki so umaknjena v višje
lege. Tu je samo dno doline nagnjeno v jugovzhodni smeri, nadmorska višina se znižuje od
Zamostca (540 m) do Žlebiča (510 m).26

(2) Med Zamostcem in Žlebičem teče Sodraška Bistrica v smeri V – SV, nato pa pri
zaselku Male Breže, ki predstavlja konec podolgovatega dolomitnega hrbta, ki oklepa
Ribniško polje na severozahodnem delu in na katerem so nastale vasi Kot, Jurjevica ter Breže,
doseže apneniško ozemlje in ostro zavije proti jugovzhodu. V neposredni bližini se nahaja
ponor Tentera, ki požira potok Tržiščico, ki s svojimi pritoki priteče z neprepustnega sveta
Slemen, zgrajenega iz permskih skrilavih in peščenjakastih kamnin ter triasnega dolomita.
Posamezne prodnike iz omenjenih ter predvsem kremenovih kamnin, je mogoče najti tudi na
bližnjem Griču nad bencinsko črpalko, kar namiguje, da je Tržiščica nekoč tekla v višjih
legah po robu samega polja. Lesar kot argument, zakaj se na tem mestu Bistrica ne izliva
neposredno v Tentero, omenja predvsem obstoj ceste Ljubljana – Kočevje in pa dejavnost
mlinarjev, ki sta upravljala z dvema mlinoma v Podstenah. Za mlinarje ob Bistrici je bilo
namreč značilno, da so mašili rupe, ki so se pojavile v strugi in požirale vodo s slamo ter glino
in tako umetno podaljševali vodni tok. Tudi dejstvo, da središčno naselje na polju nima imena
po potoku, ki teče skozenj, ampak po 2,5 km oddaljeni ponikalnici Ribnici, namiguje na
sklepanje, da se je v preteklih obdobjih Bistrica pred Ribnico izgubljala v številnih rupah
vznožja Male gore in da so ljudje umetno podaljšali strugo, da bi si zagotovili tako pitno vodo
kot vodo za gospodarsko rabo. Na mestu, kjer Sodraška Bistrica naredi zavoj, so v začetku 20.
stoletja, po načrtih inženirja Puticka, naredili 655 m dolgi razbremenilni kanal za visoke vode,
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ki odvečno vodo Bistrice neposredno odvaja v ponore Tentere in s tem po nekaterih podatkih
zmanjšali poplavni val pri Ribnici za 0,5 m. Gams v svoji monografiji, Regionalni pregled
Krasa v Sloveniji, omenja v bližini razbremenilnika, pod vrhom 525 m visokega apniškega
Griča (blizu bencinske črpalke), ležečo 595 m dolgo in 38 m globoko Griško jamo, kamor naj
bi v preteklih obdobjih odtekala voda Bistrice. Pravi tudi, da pred obsežno regulacijo Bistrica
ob nizkem stanju voda ni pritekla do naselja Ribnica, temveč se je prej izgubila v okljukih
med bencinsko črpalko in vasjo Breg, kjer še dandanes rečica izgublja del vode skozi
požiralnike med grmovjem vendar bistveno manj zaradi umetno odmaknjene sedanje struge.
Gamsovo domnevanje potrjuje tudi sam Lesar, ki nam na koncu drugega dela odseka prišepne
nezgodo prebivalcev doline, ki so šele s trdnim jezom zamašili vodo požirajočo rupo nekje
med Bregom in Gorenjo vasjo in tako omogočili nemoten tok Bistrice proti Ribnici. Že iz te
notice je mogoče sklepati, da so šele ljudje s svojim posegom v strugo rečice preprečili
obsežno izgubljanje vode v rupah in požiralnikih vznožja Male gore in ohranili tok Sodraške
Bistrice še za naseljem Ribnica. Levi breg Bistrice, se pravi vzhodni del Ribniškega polja, je
najmanj obljuden. Ta severovzhodni del polja je dvignjen nad aluvialno ravnico za okoli 10 m
in predstavlja apneniško teraso imenovano Vrtače, ki se proti naselju Ribnica znižuje, dokler
končno ne preide v ravnino. Območje je na gosto posejano z vrtačami (113 vrtač/km) za kar je
zaslužna kamninska podlaga iz krednih apnencev in pa majhen naklon, kar omogoča
intenzivno zakrasevanje. Na celotnem območju Vrtač se pojavlja degradirana rjava
pokarbonatna prst, ki ima neenakomerno debelino, marsikje pa na dan pogleda živa skala. V
tem predelu ponikajo vsi vodni tokovi Ribniškega polja.27

(3) V zadnjem delu zgodbice o Sodraški Bistrici izvemo, kje izginja v kraško
podzemlje. To se zgodi v Goriči vasi, kjer je Bistrica dolgo časa neposredno pred ponori
poganjala mlin in žago. Tamkajšnjemu mlinarju je povzročala prenekatere težave, predvsem v
času visoke vode, ko obstoječi ponori niso bili zmožni požirati velikih količin vode in so
povzročali poplavljanje gospodarskega obrata. V drugem delu diplomske naloge bodo
predstavljeni nekateri dokumenti, ki bodo prikazali na kakšne načine so se mlinarji v Goriči
vasi spopadali s tem problemom. Že v času Lesarja so domačini pravilno domnevali, da vode
Bistrice prihajajo na plan kot izviri reke Krke in da ima Mala gora s svojim zaledjem izjemno
hidrografsko vrednost. Danes je poznano in dognano, da voda ponikalnice Tržiščice prihaja
na površje kot Šica pri Mali Račni preko Podpeške jame, ob visoki vodi napaja izvir
27
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Globočec, ki predstavlja glavno zajetje ter črpališče vode za suhokrajinski vodovod, ob
normalnem stanju pa napaja tudi izvire Krke pri Dvoru (Tominčev studenec, Javornikov izvir,
Debeljakov izvir). Ponikalnice Sodraška Bistrica, Ribnica ter Rakitnica pa vse dajejo vodo
predvsem izvirom Krke pri Dvoru, ob visoki vodi pa prihaja do že omenjene vertikalne
bifurkacije in pretakanja voda Rakitnice in Ribnice v Zadnjo Rinžo pri Spodnjih Ložinah.
Tako so ponikalnice Ribniškega polja del povodja reke Krke.28

SLIKA 3: Hidrografska karta povodja reke Krke (VIR: Geodetski zavod Republike Slovenije, 2006)

Do sedaj je bilo govora predvsem o Sodraški Bistrici in njeni neposredni okolici,
osvetljene pa so bile tudi glavne značilnosti severozahodnega, severnega in vzhodnega dela
Ribniškega polja. Na tem mestu je treba nekaj napisati tudi o osrednjem in zahodnem delu.
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LEGENDA:

SLIKA 4: Geološka zgradba Ribniške doline (VIR: Osnovna geološka karta SFRJ. Ribnica L33 – 78, 1974,
Beograd)
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Na živoskalno osnovo osrednjega dela Ribniškega polja so v pleistocenu vode
odložile debele plasti gline. Ta dolg in okoli 1 km širok pas do 10 m debelega nanosa gline se
razprostira med potokoma Spodnja Bistrica in Sajevec ter sega od Prigorice na jugu, kjer se
Sajevec izliva v Ribnico, do nizkega dolomitnega hrbta na severu, kjer se nahajata vasici
Breže in Jurjevica. Glineni hrbet se imenuje Brezje, saj je bil nekoč porasel z brezovo hosto.
Manjši podoben hrbtič gline se nahaja tudi med potokoma Sajevec in Ribnico zahodneje od
Brezja. Melik predvideva, da je v času pleistocena prišlo do izdatnejšega naplavljanja gline, ki
je bilo močnejše od tistega v aluvialni sedanjosti in obdobjem pred diluvijem. Vode naj bi
plavile ogromne količine drobirja najfinejše vrste. Iz zahodnega dolomitnega površja naj bi
nanašale svetlo glino, iz vzhodnih apnenčastih predelov porečij Bistrice in Tržiščice pa
rdečkasto in rjavkasto glino, ki še danes prevladuje predvsem v vzhodnem delu Ribniškega
polja. To naplavljanje naj bi tudi povzročilo manjšo pretočnost požiralnikov ter s tem
povečanje obsega in intenzivnosti povodenj, kar naj bi v končni fazi pripeljalo do obstoja
jezera. Po koncu pleistocena, s prehajanjem v aluvij, se je zopet začelo vzpostavljati kraško
odtekanje in preoblikovanje površja katerega rezultat je današnja geomorfološka in
hidrogeografska podoba Ribniškega polja. Velja še omeniti, da so glino teh dveh terasastih
hrbtičev dolga stoletja uporabljali lončarji in pečarji okoliških vasi ter do druge polovice
dvajsetega stoletja tudi opekarna na Mlaki pri Ribnici.29
Zahodni del Ribniškega polja se začenja pod Veliko goro in je zgrajen iz triasnega
dolomita, ki prisili podzemske kraške vode, da pridejo na površje v obliki kraških izvirov.
Med kraškimi izviri sta najpomembnejša obrh Rakitniščice pri Blatah in izvir Ribnice pri
Zadolju. Pri obeh prihaja voda na plan iz več tolmunov pod slikovitim zatrepom. Že Valvazor,
v svoji Slavi vojvodine Kranjske, omenja nekatere zanimive lastnosti Rakitniščice, med
drugim, da »izvira v močvirnatih, plitkih in ravnih tleh nedaleč od Ribnice. Takoj pri izviru
napravi majhno jezero ali mlako, se mora pa brž po tem napihovanju ponižati in, ko je
pretekla četrt milje, izginiti v zemljo. Prav mnogi mlini imajo pogon od te vode, čeprav ne
teče, kakor rečeno, dalj ko četrt milje. Pri deževju visoko naraste, preplavi vse mline in je
kakor jezero. Proti navadi večine voda pa ni naklonjena ne ribam ne rakom; jih ne trpi. Če
denejo vanjo ribo ali raka, ta precej pogine, tako da izgubi tukaj pregovor, raka so v vodo
dali, svoj pravi pomen. Vendar – in to je čudno – voda ni nezdrava, ampak prav dobra za
kuho in pitje: prebivalci tod okrog ne uporabljajo druge...«30 Rakitniščica dobiva vodo iz
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širokega zaledja Velike gore. Z barvanjem je bilo dokazano, da se ponorne vode požiralnika
Požirak v Loškem potoku pojavijo v Obrhu. Je najmanjša ponikalnica Ribniškega polja dolga
komaj 1 km, ki teče po majhnem Rakitniškem polju v številnih okljukih narejenih v lastni
nasutini in ponika v rupah pri vasi Rakitnica. Tudi geograf Jože Rus omenja, da se v času
večjih padavin voda v ponorih dvigne do 12 m in na polju napravi manjše jezero, del vode pa
lahko odteče po suhi strugi na jugovzhodni rob Ribniškega polja. To poplavljanje je v
preteklosti delalo nevšečnosti predvsem mlinarjem, kot vidimo iz Valvazorjevega zapisa, ki
pa so se prilagodili na ta način, da so gospodarski obrat, kjer je bila shranjena moka, postavili
v višjih legah stran od prvotnega mlina, do koder poplavna voda ni mogla prodreti. Že
omenjena čista voda izvira Rakitniščice je od leta 1959 izrabljena za napajanje regijskega
vodovoda Kočevje – Ribnica.31 Hidrografske značilnosti ponikalnice Ribnice pa je prav tako
na kratko opisal Anton Lesar v naslednjem zapisu: »Ribnica nekoliko više pride izpod Velike
gore, in sicer s toliko vodo, da precej pri izvirku malen žene in žago. Svoje ime je, kar je
Valvazor že vedil povedati, dobila od tod, ker je ribnata, zlasti žlahtnih posterv bogata: in je
svoje ime dala tudi vsi dolini in glavnemu njenemu selu. Ribnica ne napaja le ljudi, domače
živine in travnikov ob svojih bregovih, ampak tudi divje zveri, jelene, košute in serne, ki
hodijo k nji žejo gasit si ali hladit se, zlasti spehani, ko so jih lovski psi dervili po Veliki gori.
Toda lovci spazivši njihovo navado, ob njenih bregovih za germovjem stoje, jih pričakovaje.
Marsikteri jelen se je že zvernil stoje sredi Ribnice, kamor je spehan prišel hladit se. Ali tudi
Ribnici se veliko milejše ne godi nego Rakitnišici; le dobro uro se v njenem zerkalu solnce po
dnevu in zvezdato nebo po noči leskeče; na levem bregu vzemši v se malo Sajevšico, ki izpod
Kota in iz studenca Petelineka pricurlja, svoj počasni tek oberne proti Dolenji vasi, kjer je v
sredi vasi čaka veliko žrelo Male gore, da jo pogoltuje; kedar se v deževji narase, si še druzih
žrel in votlin, vdertin in globin poišče po Dolenjskem polji, čez ktero se o povodnji razliva in
veliko škodo dela.«32 Tako Ribnica kot njen pritok Sajevec sta si strugo vrezala v že omenjena
glinasta hrbtiča zgrajena iz ilovnatih pleistocenskih nanosov, zaradi katerih je celotno
območje mokrotno in uporabno predvsem za kisle travnike. Novejšo spremembo na tem
območju predstavlja leta 1985 zgrajeni vodni zadrževalnik pri Prigorici (dolžina 918 m,
globina 11 m), ki je spremenil strugo obeh potokov v občasno jezero, ki se v obliki podkve
vije od njunega sotočja po strugi navzgor. Njegov namen je preprečevati vsakoletne poplave v
spodnjem delu Ribniškega polja in pa pridobivati tehnološko vodo za potrebe industrije mesta
Kočevje. Ribnica prične izgubljati svojo vodo že pri Prigorici, nazadnje pa ponika v rupah pri
31
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cerkvi Svete Marjete sredi Dolenjevaškega polja. Prav zaradi ponikalnic Ribnice in Rakitnice
se Ribniško polje uvršča tudi med prelivna kraška polja.33

Na celotnem območju Ribniškega polja, neposredno ob vodnih tokovih, oziroma
njihovih holocenskih ravnicah, se izmed množice prsti ravninskih predelov razprostira močno
oglejena prst glinasto – ilovnate teksture. Prisotna je povsod, kjer je prst stalno namočena in
prenasičena s talno ali površinsko vodo, se pravi v osrednjem delu polja. Na glinastem hrbtu
Brezje in manjšem hrbtu med potokoma Sajevec ter Ribnica se nahaja tako imenovani
psevdoglej ali nepravi glej, ki je nastal na nanosih pleistocenske ilovice. Ta osrednji del polja
ima gozdno – steljniški značaj, ki je prekrit z do 15 cm debelo in vlažno humusno plastjo.
Pojavljajo se predvsem steljniki z brezami, borom in vresjem, neposredno ob vodnih tokovih
pa uspevajo jelše. Vzhodni predel Ribniškega polja prekriva glinasto – ilovnata rjava obrečna
prst, ki vsebuje veliko peščenih delcev, kar daje sami prsti bolj zračen in kakovostnejši značaj.
To zemljišče med Bregom in Jasnico je skrbno obdelano, tu se pojavljajo največje sklenjene
njivske površine, ki jih poplave le redko dosežejo.

Vodostaj voda Ribniškega polja tekom leta ne niha pretirano. Ponikalnice imajo
največ vode praviloma aprila, kateremu sledi marec, za njima pa sta jesenska meseca
november in december. Na takšen vodostaj vplivajo predvsem padavinske in pa temperaturne
razmere. Vodotoki imajo tako mešani rečni režim z dvakratno visoko vodo v spomladanskem
in poznojesenskem času in dvakratno nizko vodo v zimskih ter poletnih mesecih.34

3.2.2. Mala gora

Kot je že bilo omenjeno je Ribniška Mala gora kraški masiv brez površinskih tokov. V
njenih vzdolžnih robovih, ki potekajo v prevladujoči dinarski smeri, se nahajajo številni
vodotoki, na zahodni strani se končujejo v obliki ponorov, na vzhodni strani pa začenjajo v
obliki izvirov. Za jugozahodne predele Male gore so značilni površinski tokovi, ki pritekajo z
neprepustnega sveta Lašč in Slemen ter Ribniškega polja, ki pa ob stiku z zakraselo Malo
goro ponirajo in prihajajo na plan na območju Dobrepolja ali pa kot izviri reke Krke. Celotno
območje Male gore je prekrito z vrtačami, katerih največja gostota se pojavlja na ozemljih z
manjšim naklonom, kjer kot kamninska podlaga prevladuje goli apnenec značilen za večino
33
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omenjenega pobočnega sveta. Nekaj manj vrtač zasledimo na apnencih prekritih z aluvijem,
najmanj pa se jih je izoblikovalo na dolomitu. Na silikatnih kamninah vrtač ni. Mala gora z
neposredno okolico ima gostoto približno 71 vrtač na km2. Poleg vrtač je skalnato površje
prekrito s številnimi škrapljami, v okolici ponora Tentera in drugod pa se pojavljajo tudi
posamezne manjše udornice, ki so na dnu zapolnjene z debelejšo plastjo ilovice. Gledano v
celoti je na celotnem območju Male gore, zaradi odsotnosti površinskih vodnih tokov in večje
debeline prepereline, prevladujoč proces korozija površja, ki nadomešča mehanske pobočne
procese kot sta vodna erozija in akumulacija ali spiranje ter drsenje prepereline. Ne smemo
pozabiti na kraške podzemeljske oblike, ki jih je na območju Male gore veliko, predvsem v
njenih južnih predelih. Glede na jamski kataster se na tem območju nahaja okoli 100 jamskih
objektov med katerimi prevladujejo vadozna brezna in ostanki vodoravnih jam, ki pričajo na
dogajanja in hidrološke razmere v preteklih geoloških obdobjih. Najbolj poznana jamska
objekta sta turistična Francetova jama in brezno Žiglovica, kjer so našli do sedaj še
neidentificirane ostanke človeških okostij. Markanten kraški pojav so tudi ponorne votline, ki
kot že rečeno potekajo vzdolž zahodnega obrobja, preko katerih se pretakajo vode z
Ribniškega polja na območje Dobrepolja in Strug. Tu prihaja voda na plan v obliki kraških
izvirnih jam in puhavk, ki predvsem v času izdatnih deževij dobesedno bruhajo vodo, ki začne
teči po suhih dolinah vzdolž celotnega Dobrepolja in se izgublja šele pri Vidmu. O samem
ponoru Tentera, ki med drugim odvaja odvečno vodo Bistrice v času poplav in povodenj pa je
bilo veliko napisanega že v prejšnjih odstavkih tega poglavja.35

Spodnje predele Male gore, kjer so še prevladujoči kredni apnenci, prekriva
degradirana rjava pokarbonatna prst. Omeniti velja še zaplato tanke rendzine na karbonatni
podlagi, ki prekriva majhen pas nad Seljanom pod Sv. Ano in predel pod Črnim vrhom.
Zaradi višinskega razpona od 480 do 964 m lahko gozdne združbe Male gore razvrstimo v tri
vegetacijske pasove. Nižinski ali kotlinski pas predstavlja vzhodni del Ribniškega polja na
apnenčasti terasi Vrtače, ki se nadaljuje nekje do višine 600 – 700 m nadmorske višine. Ta
predel je porasel z združbo hrasta gradna in belega gabra, pojavljajo se še hrast dob, javor,
lipa, leska, in drugi. Predgorski pas porašča bukov gozd, najvišji gorski pas pa združba
dinarskega gozda jelke in bukve. To je hkrati tudi najbolj gospodarsko donosnejši in
najkakovostnejši les tega območja, ki je bil tekom zgodovine intenzivno izkoriščan.36
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Mala gora tako danes ponuja težko prehoden teren prekrit z gostimi gozdovi in izrazito
kamnitostjo kraškega površja, ki daje ozemlju pečat in značaj odmaknjenosti, ki je v
popolnem nasprotju z okoliškimi kraškimi polji, odločilno zaznamovanimi z delovanjem
človeka. Za konec bi omenil še zanimivost, da je tu že v preteklosti potekala najkrajša
prometnica, ki je povezovala Ribniško – Kočevsko polje s Suho krajino in Dobrepoljem.
Povsem mogoče je, da se prazgodovinska najdišča Koblarska jama, Lisičja jama ter Vrbovška
jama ne nahajajo v njeni bližini po naključju. Te jame so namreč območja, kjer so najlažje
dostopni vodni viri v obliki kapnice, na površju pa v obliki kalov. Prav zaradi dostopa do
vodnih virov in lokacije blizu prometne žile, naj bi ti predeli služili kot občasna naselbinska
območja, bodisi za pastirsko dejavnost, o čemer pričajo lesena korita najdena v Koblarski in
Črni jami, bodisi za potrebe oglarske dejavnosti, o čemer pričajo številne oglarske kope. Ta
prostor je tudi idealno služil okoliškemu prebivalstvu za skrivališča v izjemnih zgodovinskih
trenutkih kot sta bila obdobje turških vpadov (Knežja jama) in pa NOB (Črna jama) v času
druge svetovne vojne.37

3.2.3. Velika gora

Velika gora predstavlja severozahodni in zahodni rob Ribniškega polja ter spada med
večje kraške planote. Ima razgibano površje, ki pa je v celoti enostavno zgrajeno. Melik jo
jemlje kot del obsežne ter neenotne Notranjske planote. Zgornji predeli so uravnani,
prednjačita severna predela Gore nad Sodražico ter Travna gora, iz njih pa se dvigujejo
posamezne vzpetine, med katerimi sta najvišja Turn (1254 m) in Rezinski vrh (1246 m). Za
celotno ozemlje je sicer značilna dokaj velika povprečna nadmorska višina, ki presega 800 m.
Geološka sestava je preprosta a odločujoč dejavnik hidrografskih značilnosti Velike gore.
Severozahodne ter obrobne nižje predele v celoti sestavljajo zgornjetriasne kamnine, med
katerimi prevladuje dolomit, ki je tudi vzrok, da na stiku z Ribniškim poljem na dan pritečeta
izvira ponikalnic Ribnice in Rakitnice. Padavinska voda namreč pronica skozi prepustne
sklade osrednjega predela južno od Travne gore, kjer prevladujejo gosti sivi ter gosti oolitni
apnenci in posamezni vložki dolomita, dokler ne naleti ob vznožju na dolomit, ki kot je že
bilo omenjeno prisili vodo, da pride na površje. Razen teh redkih izvirov Velika gora nima
razvite površinske vodne mreže. Omenjena petrografska sestava povzroča, da je površje
razgibano, prepredeno s številnimi vrtačami in drugimi kraškimi depresijami. Posebnost so
37
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33

Geografsko – zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850 naprej

obsežne planjave, ki so valovite, zakrasele in drobno razdrapane, značilne za okolico Travne
gore. Na tem mestu je preko Jelenovega žleba do Glažute močno zastopana skupina plitvih
pokarbonatnih prsti na trdih apnencih, v neposredni okolici pa prevladujejo sprane rjave prsti
na trdih apnencih in pokarbonatne prsti z globokim humusom. Omenjene planjave so izjeme v
večinski gozdni pokrajini in so prebivalcem Sodražice, Travne gore, Gore nad Sodražico ter
Loškega potoka služile za travnike, pašnike in košenice, ki pokrivajo tudi vrhove vzpetin in
zaobljenih hrbtov. Preostale predele Velike gore poraščajo za dinarsko vegetacijsko območje
značilni obsežni jelovo – bukovi gozdovi, na najvišjih vrhovih pa najdemo poleg bukve še
gorski javor. Pomembna je še smreka, ki je naravno primešana le jelovo – bukovem gozdu, se
pa pojavlja na celotnem ozemlju Velike gore, predvsem zaradi pretekle potrebe po mehkem
lesu, ki so ga prebivalci Ribniške doline uporabljali za izdelovanje suhe robe.38

3.2.4. Slemena

V okviru obravnave mikroregije Slemena se bom osredotočil na porečje potoka
Tržiščice, ki zavzema predvsem njen vzhodni del. Porečje proti severu meji na
Velikolaščansko pokrajino, na vzhodu ga omejuje kraška Mala gora, na jugu pa prehaja na
severni rob Ribniškega polja. Večina porečja pripada Želimeljsko – Ortneški grudi, kjer
prevladujejo permske in triasne neprepustne kamnine. Pojavljajo se kremenovi peščenjaki in
konglomerati, skrilavi glinavci, apnenčaste breče in brečasti konglomerati. Tržiščica teče v
zgornjem in srednjem toku po zgoraj opisani kamninski osnovi do začetka Ribniškega polja,
kjer ob stiku s karbonatnimi kamninami Male gore, krednimi in jurskimi apnenci ter
posameznimi vložki dolomita, ponikne v ponoru Tentera. Okoliški relief v porečju je zelo
razgiban, prevladujejo številna slemena, vzpetine in hribi katerih glavna značilnost je ta, da so
zelo strmi. Zaradi omenjene kamninske osnove se na celotnem ozemlju Slemen pojavljajo
kisle rjave prsti različne debeline, odvisno od razčlenjenosti reliefa. Na širšem območju
Svetega Gregorja prevladujejo obdelovalne površine, njive, travniki ter pašniki, močno pa
izstopajo čisti smrekovi sestoji zasajeni za nekdanje potrebe suhorobarske obrti. Ostalo
površje je gozdnato. Sama Tržiščica ima, za razliko od ostalih ponikalnic Ribniškega polja,
bolj kot ne identičen pretočni režim kot reka Krka. To pomeni, da ima dinarsko dežno-snežni
pretočni režim s spomladanskim (april) in jesenskim viškom (november) in izrazitim poletnim
nižkom v mesecu avgustu. Za konec bi še enkrat poudaril ekološko pomembnost same
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Tržiščice, ki napaja številne izvire reke Krke in je zato toliko bolj potrebna sonaravnega
upravljanja. Realna slika na terenu ta koncept zaenkrat popolnoma tepta. Že v prejšnjem
režimu so bili v Ortneku, v neposredni bližini potoka, stacionirani vojaški objekti (kasarna,
skladišče naftnih derivatov), dandanes pa država Slovenija na istem prostoru skladišči naftne
rezerve. Ekološka spornost se je pokazala oktobra 1998, ko je ob 22. uri v skladišču prišlo pri
prečrpavanju do napake in posledično do razlitja neznane količine plinskega olja, ki je odteklo
po odtočnih drenažah najprej v potoček Domalnico, nato pa v strugo Tržiščice. Presežene
dopustne koncentracije plinskega olja so bile zabeležene čez 8 dni na samem izviru Globočec,
kar se je ponovilo tudi maja naslednje leto, zaradi obilnega deževja. Značilen vonj so v času
po nesreči zaznali tudi domačini prebivajoči v bližini Tominčevega studenca ter
Javornikovega in Debeljakovega izvira pri Dvoru. Iz teh dejstev sledi, da vsako onesnaženje
potoka Tržiščice pomeni tudi morebitno onesnaženje pomembnih vodnih zajetij za območje
Suhe Krajine, kar lahko privede do katastrofalnih posledic. Vir za onesnaženje potoka
predstavljata še neurejena komunalna infrastruktura in pa magistralna cesta Ljubljana –
Kočevje, ki poteka ob sami strugi potoka.39
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI RIBNIŠKE DOLINE
V tem poglavju bodo predstavljene splošne značilnosti naselij, prebivalstva ter
gospodarstva Ribniške doline obravnavanega časovnega intervala in kakšno vlogo so pri tem
odigrale fizične komponente geografskega okolja. Zaradi narave diplomskega dela bodo bolj
osvetljene le tiste splošne značilnosti, ki so direktno ali indirektno povezane z vodnimi viri, z
izjemo mlinarske dejavnosti, kateri bo namenjeno celotno naslednje poglavje in bo v tem
sklopu prispevek o njej minimalen.

4.1. Naselja

Gostota

in

razporeditev

naselij

v

Ribniški

dolini

neposredno

sledita

fizičnogeografskim omejitvam. Glavni poselitveni prostor je osrednji del Ribniškega polja,
kjer se na ravnem površju nahaja razmeroma rodovitna prst, ki je bila glavni vzrok že za
srednjeveško poselitev. Izrazito središčna lega glavnega naselja je v preteklosti v izjemnih
zgodovinskih trenutkih povzročala nemalo nevšečnosti. Tu imam v mislih predvsem čas
turških vpadov, ko je bilo širše območje Ribnice občasno požgano in oropano preko
dvajsetkrat. Pozitivna lastnost centralne lege sredi Ribniškega polja ima predvsem trgovski
predznak. Že v času antike sta preko tega območja vodili dve rimski cesti. Prva je povezovala
Emono preko Velikih Lašč in Ribnice s Starim trgom ob Kolpi, prečno na njo pa se je
priključila druga cesta pri Žlebiču, ki je preko Blok omenjeni prostor odpirala obalnemu
območju današnjega Koprskega primorja, Trsta z zaledjem ter Furlanski nižini. Ostala naselja
pa so se predvsem izogibala območij rednih poplav in svoj življenjski prostor našla na bližnjih
pobočjih nad Ribniškim poljem ter na nizkih podolgovatih dolomitnih hrbtih, ki so posejana
po celotni Ribniški dolini. Redka naselja se tako nahajajo v zahodnem, mokrotnem,
močvirnatem svetu, področju izvira ponikalnic Ribnice in Rakitnice, ki radi poplavljata. Sama
vas Rakitnica je ravno dovolj dvignjena nad najnižje dolinsko dno, da v času visokih voda
ostane na suhem, podobno lego ima tudi vas Blate, ki se le naslanja na vznožje Velike gore,
kar ji vseeno omogoča varno zavetje. V preteklosti je za območje z redko poselitvijo veljal
tudi vzhodni močno zakraseli svet imenovan Vrtače, o čemer nam pričajo imena vasi, ki
namigujejo na kratek zgodovinski pedigre (Dolenji Lazi, Otavice, Lipovec). V sedanjosti pa je
ta prostor, zaradi opuščanja agrarne dejavnosti na valovitih in kmetijsko manjvrednih
zemljiščih, postal glavna poselitvena os doline. Rast individualnih hiš, ki nastajajo z
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zasipavanjem z vrtačami prepredenega površja, se širi od Dolenjih Lazov preko Griča in
Brega do Lepovč, kjer nastaja tudi nova servisna pot za potrebe primarne ribniške industrije,
ki je stacionirana na vzhodnem robu osrednjega naselja. Ostale največje vasi Ribniške doline
se nahajajo v osrčju polja ter se nadaljujejo ob samem toku Sodraške Bistrice navzgor.
Potrebno je omeniti, da so te vasi prav tako, zaradi nevarnosti poplav, umaknjene na položna
pobočja in že omenjene dolomitne hrbte (Breže, Jurjevica, Kot, in podobno). Skoraj povsem
neposeljeni sta Mala gora, z izjemo zaselka Seljan ležečega na pobočni polici pod Sv. Ano ter
Velika gora, kjer so se v osemdesetih letih začele graditi počitniške hišice v okolici Travne
gore. Poseben tip poselitve je značilen za območje Slemen (Sveti Gregor), ki predstavljajo
južni del Velikolaščanske pokrajine. Naselbinska struktura se je tu morala prilagoditi
valovitemu površju z zaobljenimi kopastimi vzpetinami, v katere se globoko zajedajo strme
grape in ozke povirne doline. Prav zaradi omenjenih geomorfoloških lastnosti tu ni veliko
naselij. Glavnina naselij območja Slemen naj bi nastala v poznem srednjem veku v višjih
nadmorskih višinah, ko so kmetje izkrčili gozd, ki je poraščal temena slemen in si uredili
njivske površine na položnejših pobočjih. Območje poselitve tako leži nad inverzijsko plastjo
in ima izredno razgledno lego. Odraz kasnejše faze poselitve so predvsem gručasti zaselki, ki
jih praviloma sestavlja od tri do sedem domačij. V osnovi naj bi šlo za samotne kmetije, ki so
se začele deliti, so pa ohranile kolektivno ime po priimku gospodarjev prvotne domačije
(Vintarji, Levstiki, Maršiči, in podobno).40

Naselja Ribniške doline se ne razlikujejo le po času nastanka, velikosti ter prostorski
umestitvi, temveč tudi po zunanjem videzu v smislu tlorisne razporeditve, tipa stavb ter
funkcionalne opremljenosti. Večinoma gre za naselja s sklenjeno, oziroma strnjeno pozidavo.
Izstopajoča značilnost nekaterih vasi Ribniške doline je pravilni ulični tloris, kjer stojijo hiše
v ravni vrsti na obeh straneh glavne ulice in so s krajšo stranico obrnjene proti cesti.
Posamezne hiše so med seboj ločene z ozko dovozno potjo, ki vodi na dvorišče. Gre za
stegnjen kmečki dom, ki ima poleg stanovanjskega dela pod isto streho ponavadi še hlev, v
neposredni bližini pa opazimo tudi kakšen skedenj ali pa kozolec. Temu opisu najbolj
ustrezata Gorenja in pa Dolenja vas, prevladujočo obcestno zasnovo pa gre zaslediti tudi pri
jedru naselja Prigorica, Rakitnici, Goriči vasi, Brežah ter Slatniku. Stare hiše v teh vaseh so
bile pred drugo svetovno vojno izključno enonadstropne, po vojni pa so jih dvignili za eno
nadstropje. Na tem mestu velja omeniti, da ta tip ravninskega naselja Ribniške doline dobro
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kljubuje suburbanizacijskim procesom, saj so zgoraj naštete značilnosti jasno videne tudi
manj izučenemu opazovalcu na terenu. Drugi tip ravninskih naselij predstavljajo mešane vasi,
ki imajo manj pravilen tloris, so zelo razpotegnjene, včasih sestavljene iz več ločenih delov.
Te vasi prevladujejo v dolini Sodraške Bistrice, med njimi velja omeniti Podklanec, Globel,
Žimarice, Zamostec ter Vinice. Poleg osnovnega osrednjega vaškega jedra jih sestavljajo še
manjši zaselki v neposredni bližini. Ta tip ravninskega naselja je manj odporen na procese
suburbanizacije, ki se kažejo predvsem v gradbeni svobodi, kjer hiše izgubljajo prvotno
obliko, samo naselje pa prvoten poselitveni videz. Za območje Slemen je bilo že v
predhodnem odstavku omenjeno, da tu prevladujejo majhni zaselki sestavljeni iz treh do
desetih gručasto razporejenih hiš. Posamezno kmečko celoto sestavlja več ločenih
gospodarskih objektov, posebnost pa so tako imenovane vrhhlevne hiše, kjer do
stanovanjskega dela vodijo izrazito strme stopnice, ki se končujejo z lesenim balkonom.
Dandanes se nekdanji hlevi in skednji zaradi deagrarizacije opuščajo ali pa so preurejeni v
manjše obrtne delavnice, v katerih so najprej strojno izdelovali suhorobarske izdelke, v
sedanjosti pa v njih poteka sodobna maloobrtniška proizvodnja (na primer, izdelovanje oken
iz plastičnih materialov). Na območju celotne Ribniške doline imata mestni značaj, h
kateremu spada večina mestotvornih in mestoslužnih dejavnosti, naselji Ribnica ter Sodražica,
ki sta tudi sedeža lastnih občin.41

Med najstarejša naselja v Ribniški dolini, ki se prvič omenjajo leta 1241, spadajo
takrat še zaselki oba Zapotoka, Vinica, Sušje, Breg, Gorenja vas, Goriča vas, Dolenja vas in
Hrovača. Vsem omenjenim naseljem je skupna bližina razmeroma rodovitnih obdelovalnih
površin, ki so omogočale kontinuiran obstoj in razvoj prebivalstva. Poleg same bližine
eksistencialno pomembnih njivskih površin pa imajo ti zaselki v svoji neposredni okolici tudi
lahek dostop do vodnega vira. Najboljšo lego, če vzamemo v obzir kriterija dostopnosti do
rodovitne zemlje in vodnega vira, ima naselje Dolenja vas. Prvotno naselitveno območje vasi
je bila vzpetina Humec, ki se dviguje nad poplavno ravnico ponikalnice Ribnica in je s tem
zaščitena pred morebitnimi poplavami a hkrati poseduje neposreden dostop do vodnega vira,
v njeni neposredni bližini pa se nahaja tudi najbolj rodovitna zemlja Dolenjevaškega polja. Ta
dva kriterija sta bila odločilna dejavnika, ki sta vplivala na prostorsko umestitev naselij na
območju Ribniške doline. Kasneje nastala naselja so se morala zadovoljiti z bistveno slabšimi
pogoji glede dostopnosti do vodnega vira in kvalitetnih obdelovalnih površin. Na tem mestu
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bom omenil vasi Sajevec, Jurjevica in Kot, ki so imele v neposredni bližini kraške izvire pitne
vode, obdelovalna zemlja na razpolago pa je bila že manj rodovitna. Na območju Ribniške
doline je tako lahko zaslediti trend, mlajšega nastanka je naselje, slabši so pogoji dostopnosti
do vodnega vira in kvalitetne obdelovalne zemlje. V bližnji preteklosti in sedanjosti obstoj
prebivalstva na Ribniškem seveda ni več neposredno odvisen od agrarne dejavnosti, voda pa
nam je dobesedno ponujena na pladnju, tako da na vzorec sodobne poselitve odločilno
vplivajo drugi dejavniki, med katerimi prevladujeta lega ob prometni osi Ljubljana – Kočevje
in dosegljivost mestoslužnih ter mestotvornih dejavnosti (zgradbe javnega značaja; občinski
urad, pošta, banka, šola, zdravstveni dom, kulturne ustanove, rekreacijske površine, in
podobno).

4.2. Prebivalstvo

Tukaj bi podal lastno opažanje in razmišljanje glede prebivalstva Ribniške doline v
okviru časovnega intervala, ki je zastavljen v pričujočem diplomskem delu. Gibanje števila
prebivalcev na obravnavanem območju je bilo do konca druge svetovne vojne neposredno
vezano na fizičnogeografske omejitvene dejavnike (kvantiteta in kvaliteta obdelovalnih
površin, dostop do vodnega vira, gozdno bogastvo) ter prometno infrastrukturo, ki bo tudi v
bodoče odločilno vplivala na morebiten porast prebivalstva (nadomestitev sedanje ceste
Ljubljana – Kočevje s hitro cesto bi še dodatno skrajšala potovalni čas do prestolnice in
posledično pripeljala povečano naselitveno, industrijsko ter turistično – kulturno dejavnost).
Površje kraškega polja je skozi celotno zgodovino Ribniške doline predstavljalo omejene
možnosti za preživetje z izključno agrarno dejavnostjo, zato so se razvile dopolnilne
dejavnosti med katerimi sta prednjačili suhorobarska in lončarska obrt, ki sta ljudem
omogočili prepotreben dodaten zaslužek. V času maksimalnega pritiska na agrarne površine
(kmetijstvo) ter okoliške gozdove (žagarstvo), govorim o koncu 19. stoletja, je imela Ribniška
dolina približno 13.729 prebivalcev42 (leta 1869 12.149 prebivalcev43; leta 2002 11.304
prebivalcev44). Neagrarno prebivalstvo (trg Ribnica, Sodražica) se je poleg občasne kmetijske
dejavnosti ukvarjalo predvsem z gostinstvom (v trgu Ribnica je bilo leta 1935 31 lastnikov
gostiln in vinskih trgovin45), nekaj pa je bilo tudi krznarjev, strojarjev, čevljarjev ter
42
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krojačev46. Konec 19. stoletja je širše območje zajel val intenzivnega izseljevanja v Severno
Ameriko kot posledica maksimalnega pritiska na okolje, ki ob obstoječi gospodarski strukturi
ni bilo več zmožno preživljati vsega prebivalstva. V obdobju do leta 1931 je prišlo do
manjšega dviga števila prebivalcev predvsem na račun pojava »sodobne« industrijske
dejavnosti. V Ribnici je bila leta 1901 ustanovljena Opekarna in parna žaga v lasti tvrdke
Peterlin in tovariši, ki je imela leta 1924 167 zaposlenih delavcev iz samega trga in okolice,
pred tem pa je zaposlovala tudi strokovnjake iz Furlanske nižine47. Omeniti velja še tovarno
telovadnega orodja Josipa Oražma nastalo iz stare kovačnice (JOR) ter moderno parno žago v
lasti ribniškega graščaka Antona Rudeža (po ustanovitvi SHS je postal predsednik Zveze
lesnih proizvajalcev Jugoslavije), zgrajeno in stacionirano v zaselku Jelenov žleb v Veliki gori
leta 1900 (kasneje je bila zaradi racionalizacije poslovanja prestavljena v bližino železniške
postaje v Ribnici).48 Z vidika posegov v vodni prostor Ribniške doline so bili do konca druge
svetovne vojne najbolj dejavni mlinarji in žagarji, veliko obremenitev pa je predstavljala
odsotnost kanalizacijske ter vodovodne infrastrukture.

Druga svetovna vojna in spremljajoče bratomorno vojskovanje sta na Ribniškem
terjala velik davek. Stagnacija prebivalstva se je podaljšala v šestdeseta leta. To je bil čas
intenzivne preobrazbe iz večinsko agrarne družbe v industrijsko socialistično družbo.
Nekdanje agrarno prebivalstvo zaledja Ribnice in Sodražice je začelo opuščati kmetijsko
dejavnost in se zaposlovati v novih industrijskih obratih predvsem lesnopredelovalne,
kovinske ter tekstilne industrije (INLES, RIKO, tekstilno podjetje Zapuže v Jurjevici,
tekstilno podjetje Pletenina v Sodražici, in podobni). Kljub pojavu nove, z vidika
zaposlovanja številčno obsežnejše industrije pa je del prebivalstva, zaradi izgube
povpraševanja in prodaje tradicionalnih suhorobarskih ter lončarskih izdelkov, ostal brez
zaposlitvenih možnosti. Ta segment družbe se je nato usmeril v sezonsko gradbeno delo na
gradbiščih po Avstriji in Nemčiji. Pojavil se je trend opuščanja kmetijsko manj donosnih in
težko dostopnih območij (deagrarizacija), ki so bila hkrati bolj oddaljena od zaposlitvenih
središč (zaselki na območju Slemen, Velike gore, vasi mlajšega nastanka na robu Ribniškega
polja kot so Otavice, Zapuže, Ravni dol, Podklanec, in podobno). Glavna poselitvena os se je
izoblikovala ob glavni cesti Ljubljana – Kočevje, prebivalstvo je začelo naraščati predvsem v
obeh centralnih naseljih Ribnica in Sodražica ter okoliških vaseh kot so Prigorica, Dolenja
46

Marina Gradišnik, »Purgerji, rešetarji in lončarji…: k zgodovini trga Ribnica na Kranjskem«, Zgodovina za
vse 13, št. 1 (Ljubljana, 2006), 60 – 74.
47
Gregor Kranjec, Oris gospodarstva Ribnice v drugi polovici 19. stoletja in prvi polovici 20. stoletja, 52.
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Marina Gradišnik, »Purgerji, rešetarji in lončarji…: k zgodovini trga Ribnica na Kranjskem«, 60 – 74.
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vas, Žlebič in Breg, poleg katerega je zraslo še naselje Grič. Kovinska industrija
skoncentrirana okoli podjetja RIKO je botrovala k nastanku dveh manjših naselij Gornje in
Dolnje Lepovče, kjer so delavci podjetja po ugodnih cenah kupili zemljišče in s krediti
zgradili soseski z vrstnimi hišami. V obdobju do osamosvojitve so bila izvedena tudi vsa
hidrotehnična dela na vodotokih Ribniške doline. Človek je naposled dosegel tehnični razvoj,
ki je omogočil popolno dominacijo nad tem segmentom fizičnega okolja. Večina naselij
Ribniške doline je bila vključena v enotni Ribniško – Kočevski vodovod, ostala kot so Globel
(hišni vodovod z delnim oskrbovanjem neposredno iz izvira pri Gori nad Sodražico), Jelovec
(zaključen vaški vodovod) ter Sveti Gregor (oskrbovanje iz dveh rezervoarjev) pa so
izoblikovala alternativne načine, ki bodo podrobno predstavljeni v drugem delu diplome.
Največjo pridobitev pa je predstavljal zadrževalnik visoke vode pri Prigorici zgrajen leta
1985, ki je bistveno omilil poplavljanje ponikalnice Ribnice in njenega potoka Sajevec. Na
žalost pa so prav industrijski razvoj in spremljajoči posegi v vodni prostor botrovali k propadu
tradicionalne mlinarske dejavnosti in kontinuiteti sonaravnega vplivanja na vodne vire.

Kot je že bilo omenjeno imata dandanes največji vpliv na poselitev lega ob prometnici
Ljubljana – Kočevje ter dostopnost do mestoslužnih, oziroma mestotvornih dejavnosti in ne
več kvantiteta in kvaliteta obdelovalnih površin ter dostopnost do vodnega vira kot je bil
slučaj v bližnji preteklosti. Deagrarizacija je praktično zaključena, delež prebivalstva, ki se
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo se giblje okoli štirih odstotkov in se v bodoče ne bo bistveno
zmanjševal ali povečeval, proces komasacije je na plan izvrgel nekaj posameznikov, ki so
pripravljeni vztrajati v tej gospodarski panogi. Subvencije, ki jih kmetom namenja država pa
tudi vzpodbujajo čim bolj sonaravno, na ekologiji zasnovano kmetijsko proizvodnjo. Proces
depopulacije se je razširil še na naselja v severnem delu Ribniškega polja, ki leže na
dolomitnih hrbtih, kjer se delež starejšega prebivalstva naglo povečuje (Kot, Jurjevica, Breže).
Prestrukturiranje dveh nekdanjih največjih zaposlitvenih industrijskih obratov (RIKO,
INLES) na manjša funkcionalno rentabilnejša razvojno naravnana podjetja, nakazuje novo
fazo industrijskega razvoja. Izpostavil bi Riko hiše, ki s svojim programom lesenih bio hiš
zasledujejo paradigmo okolju prijazne tehnologije in na primer podjetje Riko Kor, ki se je
specializiralo za izdelavo raznih kovinskih izdelkov in polizdelkov (traktorski nakladalci,
kamionska dvigala, in podobno), v okviru njihovega programa pa izdelujejo tudi preše
namenjene reciklaži odpadnega papirja in podobne »zelene« proizvode. Nekdanje kmete,
krznarje, strojarje, kovače, krojače, mlinarje, žagarje, suhorobarje, lončarje, »gasterbajtarje«,
in tako naprej, so nadomestila manjša podjetja, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi
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(računalniška podjetja, podjetja za avtoprodajo, gradbeni podizvajalci), samostojni podjetniki
in dnevni migranti, ki se za svoj zaslužek na delo vozijo predvsem v Ljubljano, manj pa v
ostale kraje statistične regije Osrednje Slovenije. Morebitna nova hitra cesta Ljubljana –
Kočevje bi še pospešila suburbanizacijske procese v Ribniški dolini in to območje tesneje
povezala z ljubljanskim industrijskim gravitacijskim območjem, kar bi imelo za posledico
povečanje naselitvene, industrijske ter turistično – kulturne dejavnosti in maksimizacijo
pritiska na občutljivo naravno okolje kraškega polja Ribniške doline. Že zdaj je območje
občin Sodražica in Ribnica eno najgosteje poseljenih kraških pokrajin v Sloveniji s 53
prebivalci na km2.49 Z vidika vodnih virov bi to pomenilo nove težave, saj že sedanje število
prebivalstva ter stopnja gospodarske dejavnosti in razvitosti povzročata prevelike obremenitve
(pomanjkanje vode v sušnih obdobjih v zalednih naseljih Ribnice in Sodražice, industrijsko
onesnaževanje, okuženost s fekalnimi bakterijami zaradi neurejene kanalizacije, brezbrižen in
odtujen odnos ljudi do temeljnih naravnih virov, in tako dalje). Prav problem nosilnosti okolja
bo v primeru naraščanja industrije ena glavnih tematik, ki jo bodo morali odgovorni organi
Ribniške doline še kako vzeti v premislek, če se hočejo izogniti pretirani degradaciji
celotnega geografskega okolja.

4.3. Gospodarstvo nekoč in danes

Na kratko bom predstavil najpomembnejše gospodarske panoge, ki so odločilno
vplivale na oblikovanje geografskega okolja Ribniške doline od leta 1850 do danes in so bile
posredno ali neposredno vezane na ravnanje z vodnimi viri. Orisal bom kmetijsko dejavnost,
ki je bila do konca druge svetovne vojne prevladujoča gospodarska panoga območja današnje
države Slovenije, žagarsko dejavnost kot tradicijo ravnanja z gozdnim bogastvom ter
opekarsko dejavnost kot posledico dostopnosti do kvalitetne gline in ilovice na Ribniškem
polju, naplavljene v dobi pleistocena.

4.3.1. Kmetijstvo

»Kdo, ako primerja obdelani Ribniški svet s številom seljakov Ribniške doline zlasti z
zemljišči na polovine, četertine, tretjine, osmine, dvanajstine, šestnajstine, in še celo na dva in
tridesetine razdrobljene, ne bo ali zdihnil: »Kaj, tako malo za toliko ljudi?« - ali pa bo rekel:

49

SURS, Slovenske občine v številkah 2009 (Ljubljana, 2009), 147, 160.
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»Blaženo polje, ki toliko tisoč ljudi rediš, - ali le tebe ni zadelo prekletstvo Božje, osat in
ternje in pot obraza?« - Toda ne uni zdihljej, ne to blagrovanje ni na pravem svojem mestu,
zakaj Ribničanje, ki hočejo biti pridni in varčeni, pomanjkanja sicer ne terpe, pa tudi polje,
dasitudi ni nerodovitno, vendar ni raj, ima zavoljo visoke svoje lege le eno setev in ne rodi
toliko žita, da bi moglo nasititi vse svoje obdelovavce. Od kod tedaj kruha za vse? Zraven
Božjega blagoslova Ribničane pridnost redi. Oni ne obdelujejo le pridno, skerbno in umno
svojega pičlega polja, da jim daje, kolikor premore, ampak si vedo tudi iz ptujih krajev dober
košček kruha pridobiti z obertnijo in kupčijo«50

V tem kratkem odstavku so nakazane vse poglavitne težave kmetijske dejavnosti s
katerimi so se soočali ljudje živeči v Ribniški dolini. Največji problem je predstavljala skoraj
neživljenjska

razparceliranost

in

razdrobljenost

kvalitetnih

obdelovalnih

površin

skoncentriranih v osrčju Ribniškega polja. Za ta predel je bila značilna zemljiška razdelitev na
izrazite pravokotno izoblikovane delce, oziroma jermene, ki na Dolenjevaškem polju
dosegajo dimenzije 10 * 240 m do skrajnih 3 * 420 m. Bolj ko se premikamo proti severu
Ribniškega polja in se naposled dvignemo na območje Slemen, bolj je poljska razdelitev
prilagojena večji razgibanosti površja, kar se kaže v grudasti in zaokroženi razdelitvi na tako
imenovane celke. Temu trendu je sledila in sledi tudi velikost kmečkih gospodarstev. Na
Ribniškem polju prevladujejo kmečka gospodinjstva, ki imajo manj kot 1 ha zemlje, zelo
malo je takih, ki imajo posest večjo od 10 ha. Bistveno večji odstotek kmetij z nad 10 ha
zemlje se pojavlja na širšem območju Slemen, kjer so pogoji za obdelavo znatno oteženi.
Omejitveni dejavnik je tudi povprečna nadmorska višina okoli 500 m, kar omogoča le eno
setev. Ne smemo pozabiti na kraško površje od katerega je odvisna umestitev kvalitetne
obdelovalne zemlje v prostor. Manj ugodne razmere za obdelovanje predstavlja vzhodni del
Ribniškega polja prepreden z vrtačami, kjer prevladuje nesklenjena plitva prst, poplavno
ogroženi in močvirni predeli na zahodnem robu polja in na holocenskih ravnicah nekaterih
potokov ter strmo razčlenjeno površje Slemen. Vsi ti pogoji so narekovali samooskrbno
poljedelstvo in usmeritev kmetijstva v živinorejo.51

Anton Lesar je svoje razmišljanje o naravnem in družbenem stanju Ribniške doline
napisal v času agrarne prenaseljenosti, ko so se ljudje trudili, da bi jim obdelovanje zemlje
prineslo dovolj sredstev za preživetje. Kljub maksimalnemu pritisku na obdelovalne, travne in
50
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Anton Lesar, Ribniška dolina, 14.
Ludvik Mihelič, »Ribniško«, 140, 141.
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pašne površine pa je Lesar v svojem opisu kmetijstva Ribniške doline prebivalcem marsikaj
očital in podal nekatere predloge, ki naj bi po njegovem izboljšali izplen te zelo pomembne
gospodarske panoge. Največ kritik je podal na račun potencialnih travnih površin, ki bi jih
ljudje lahko pridobili s pomočjo nekaterih posegov v prostor: »Marsikaj bi si Ribničanje
travnike lahko zboljšali in z umno umetnostjo odvernili škodo, ktero jim delajo mnogi malni
na Bistrici. Pa kaj, ki se najdejo, kterim se škoda zdi, po celem prekopati mlako, češ da ima že
dosti strug, ki si jih voda ob povodnji sama dela. Se ve da jih ima, ki morebiti trikrat več
prostora, kakor une, ki bi si jih sami z umetnostjo naravnost naredili, jemljejo, pa jim vendar
ne odpeljejo preobilne vode. Po živem zgledu g. Janeza Kozlerja, osteneškega sedanjega
grajščaka, ki je ob Teržišici nad Virjem okoli svojega mlina pod velikimi in malimi Poljanami
najmočvirniši svet tako usušil, da je vert na njem zasadil in že kosi najžlahtnišo travo, bi se
imeli Ribničanje zgledovati in ravnati, in gotovo za tretjino bi si pomnožili kermo, kislo
mlačno seno na mlakah požlahnili v sladko seno, in obvarovali se marsiktere škode; zakaj
velikrat jim ravno zavolj pomanjkanja umetnih strug Bistrica stopi čez svoje bregove,
povodenj napravi, travnike posvinja ali pa že pokošeno seno odnese, da ž njim zamaši
navadne goltance in žrela Male gore, in da išče novih, po Goriškem, Otavškem, Nemškem in
Lipovškem polji, kakor njena sestrica po dolenjskem.«52 Iz zgornjega citata je razvidno, da se
je Lesar zavedal poplavne nevarnosti Bistrice, kakšno vlogo pri tem naravnem pojavu igrajo
mlinarji s svojimi obrati in kako bi se dalo z melioracijami in osuševanjem pridobiti nove
obdelovalne ter travne površine. Gradnjo osuševalnih kanalov je predvideval na zahodnem
močvirnem delu Ribniškega polja imenovanem Brezje, na območju med vasjo Breg in
Ugarjem. Nadalje je za nove obdelovalne površine predlagal območje Vrtač, ki leži na
vzhodnem delu polja ob vznožju Male gore. Za zgled je dal prebivalce naselij Dolenjih
Lazov, Zapuž, Gorenje vasi ter Otavic, ki so si prepotrebno rodovitno zemljo pridobili s
trebljenjem grmovja ter kamenja. Predvsem zaradi škode, ki jo povzroča živina na svoji poti
na in s paše, si je prizadeval za uveljavitev hlevske živinoreje.53 Te in podobne naravne
okoliščine so narekovale kmetijsko dejavnost Ribniške doline do konca druge svetovne vojne.
Obsežnejše melioracije in osuševanja so bila izvedena šele po letu 1945 in v zadnjih
desetletjih, vendar ne z namenom pridobitve nove obdelovalne zemlje, ampak z namenom
ukrotiti poplavna območja v času visokih voda, saj se je po vojni začela intenzivna
deagrarizacija prebivalstva ter njen najbolj zvesti spremljevalec, zaraščanje kmetijskih
zemljišč.
52
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Anton Lesar, Ribniška dolina, 14.
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V podpoglavju o prebivalstvu je bilo prikazano, da je naseljevanje v Ribniški dolini
neposredno vezano na prometno os Kočevje – Ljubljana. Popolnoma obratno pa velja za
kmetijsko dejavnost saj se delež kmetov in delež travnikov povečuje z oddaljenostjo od
glavne prometnice doline. Največja intenzivnost kmetijstva se je tako pomaknila na območja
krajevnih skupnosti Velike Poljane in Sveti Gregor, kjer govedoreja ponekod še vedno
pomeni glavni vir dohodka. Njivske površine, ki so se obdržale, so namenjene izključno
samooskrbi, veliko večino pa je zajel proces ozelenjevanja. Na nekdanja rodovitna območja je
počasi začela vdirati tudi industrijska dejavnost. Eden temeljnih problemov je tudi ta, da se s
to gospodarsko panogo ukvarjajo predvsem starejši lastniki kmetij z nizko izobrazbo, ki
nimajo svojih naslednikov, potencialni mladi kmetovalci pa se izobražujejo na drugih
področjih, izven kmetijstva. Statistični podatki iz leta 2007 za rabo kmetijskih zemljišč v
občini Ribnica nam povedo, da je le še 144,48 ha njivskih površin, največjo kategorijo
predstavljajo trajni travniki, ki zavzemajo kar 3340,73 ha, zaskrbljujoča pa je informacija o
zemljiščih v zaraščanju, ki obsegajo že 134,60 ha površin. Naraščanje deleža travnikov ni
največji problem, problem je opuščanje košnje, kar vpliva na sam videz kulturne pokrajine
Ribniške doline. Ta pojav je najbolj značilen za Dolenjevaško polje, kjer razparceliranost
zemljišč onemogoča donosno kmetijsko dejavnost z moderno mehanizacijo, poskusi
komasacije so bili do sedaj zaradi sporov med lastniki zemljišč neuspešni, rezultat pa je
zanemarjenost območja. Občina Ribnica je našla delno rešitev tega problema v tem, da je
določena zemljišča vzela v zakup in jih naprej ponudila v podzakup lastnikom kočevskih
govedorejskih farm, ki sedaj skrbijo za košnjo travnikov na Dolenjevaškem polju. Da bi se
kmetijstvo na območju Ribniške doline obdržalo je potrebno nujno izvesti komasacije, ki bi
potencialnim kmetovalcem omogočile rentabilnost ukvarjanja s kmetijsko dejavnostjo. Od
politike države pa je odvisno ali bo spodbujala ekološke načine kmetovanja, ki temeljijo na
trajnostnemu razvoju in ohranjanju kulturne pokrajine ali ne. Rešitev bi lahko bile tudi
družinske kmetije, ki bi poleg ohranjanja narave hkrati povečale turistični potencial doline.
Lahko pa počakamo še nekaj let in opazujemo nadaljnje zaraščanje kmetijskih zemljišč,
zniževanje gozdne meje in počasno a vztrajno praznjenje vasi.54
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Ludvik Mihelič, »Ribniško«, 140., Rozalija Ilc, Zaraščanje kmetijskih zemljišč na območju Ribniško –
Kočevske doline, Diplomska naloga (Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008), 20-24, 45-49.
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4.3.2. Žagarstvo

Tam kjer so bili mlini so bile ponavadi tudi žage. Tradicija lesne obrti je v Ribniški
dolini še kako prisotna in v svojih začetkih neposredno vezana na vodne vire, potoke ali pa
izvire v Veliki gori. Največ žag je bilo zgrajenih ob potoku Bistrica, po pomembnosti pa velja
omeniti tudi tiste ob ponikalnici Rakitniščici. Do konca druge svetovne vojne so prevladovali
proizvodni obrati obrtne narave, ki so bili najprej v celoti na vodni pogon, s prehodom v 20.
stoletje pa so se pojavile prve parne žage, ki so omogočale proizvodnjo za množično prodajo.
Seznam okrajnega glavarstva v Kočevju iz leta 1880 omenja naslednje žagarske obrate na
Bistrici, ležeče na območju pristojnosti Županstva Ribnice:

1. Luka Klun
2. Janez Zadnik
3. Franc Rigler
4. Janez Marolt
5. Karel Perjatel
6. Simon Pakiž
7. Jožef Oražem
8. Fortunat Gnidca
9. Anton Pajnič
10. Janez Zajc
11. Loušin

Podstene številka 18
Podstene številka 19
Breg številka 1
Gorenja vas številka 28
Gorenja vas številka 6
Ribnica številka 4
Hrovača številka 24
Hrovača številka 26
Goriča vas številka 1
Goriča vas številka 11
Goriča vas številka 56

Poleg žage tudi mlin
Samo žaga
Poleg žage tudi mlin
Poleg žage tudi mlin
Samo žaga
Poleg žage tudi mlin
Poleg žage tudi mlin
Samo žaga
Poleg žage tudi mlin
Samo žaga
Samo žaga

TABELA 1: Seznam žagarjev na potoku Bistrica na območju županstva Ribnica v letu 188055

Vsi mešani obrati iz zgornjega seznama so obratovali tudi v letu 1944. Med obema
vojnama je bilo sicer zgrajenih še nekaj manjših žag zaradi povečanega povpraševanja po lesu
na evropskih trgih, omembe vredna je le žaga v lasti Ortneškega graščaka Oskarja Kozlerja v
Ortneku. V Ribniški dolini so bili največji lastniki gozda graščaki Rudeži, ki so leta 1900 v
Jelenovem žlebu postavili moderno parno žago in svoj les prodajali na tržiščih Severne
Afrike, Italije in Anglije. Žaga je bila kmalu prepeljana v bližino železniške postaje v Ribnici,
predvsem zaradi znižanja stroškov proizvodnje. Še leta 1943 je v 169 – tih obratovalnih dneh
razrezala 6962 m3 lesa. Največja parna žaga, nastanjena na jugozahodnem robu Ribniške
doline ob vznožju Velike gore v letih 1894 – 1895, je bila v lasti kočevskih grofov
Auerspergov. Nahajala se je med naseljema Grčarice in Rakitnica v vasi Jelendol, ki je bila
zgrajena prav za potrebe žage. V neposredni bližini vasi so našli 13 m globoko vodno jamo v
katero so namestili vodno črpalko, ki je črpala vodo v 60 m visoki rezervoar tako za žago kot
55

Gregor Kranjec, Oris gospodarstva Ribnice v drugi polovici 19. stoletja in prvi polovici 20. stoletja, 43.
46

Geografsko – zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850 naprej

za preskrbo gospodinjstev. Do prve svetovne vojne je obrat letno predelal okoli 10.000 m3
hlodovine iglavcev in listavcev iz gozdnega področja Fridrihštajna ter Grčaric. Žagan les so
vseskozi vozili na 12 km oddaljeno železniško postajo v Ribnici. Poleg enostavnega
vodovoda je gospodarski obrat obsegal še strojno ključavničarsko delavnico in kovačijo. Žaga
je leta 1922 pogorela a bila takoj spet obnovljena. V naslednjih letih prosperitete je vas
Jelendol štela 63 prebivalcev. Višji uslužbenci so živeli v enonadstropni hiši ob glavni cesti,
ostali pa v deloma zidanih, deloma lesenih barakah. Na višku moči okoli leta 1936 je lesni
obrat svoje polizdelke prevažal na železniško postajo z dvema novima poltovornjakoma. Ker
je bilo to območje tudi naselitveno območje Kočevskih Nemcev se je med in neposredno po
drugi svetovni vojni prebivalstvo Jelendola razselilo, žaga je leta 1943 prenehala delovati in
bila naposled prestavljena v Ribnico. Tradicija lesne proizvodnje je naposled leta 1962
pripeljala do združitve vseh obratov lesne stroke v ribniški občini v skupno podjetje INLES,
ki se je specializiralo za proizvodnjo stavbnega pohištva in tako omogočilo zaposlitev
marsikateremu prebivalcu doline. Dandanes podjetje INLES poleg tradicionalnih lesenih
stavbnih izdelkov ponuja tudi program plastičnih oken in vrat. 150 – letni razvoj žagarske
obrti v Ribniški dolini nam prikaže postopno osamosvajanje obratov od navezanosti na
tradicionalne vodne vire kot glavne pogonske sile in v sedanjosti tudi od navezanosti na les
kot glavno obdelovalno surovino.56

4.3.3. Opekarstvo

Poleg tradicije obdelovanja lesa je Ribniška dolina poznana tudi po izdelkih iz gline
(lončarstvo). Ti so bili sprva namenjeni domači uporabi, kasneje pa se je razvila množična
proizvodnja zgrajena na izkušnjah poljskih peči, kjer so bili najprej zaposleni izključno
italijanski mojstri iz Furlanske nižine. Leta 1899 je bila na zahodnem robu naselja Ribnica
zgrajena Opekarna Peterlin in tovariši. Locirana je bila na najvišjem delu hrbta iz
pleistocenske gline, ki se od naselja Breže spušča proti naselju Ribnica in dosega med
potokoma Bistrica ter Sajevec povprečno širino okoli 500 m. Domačini temu hrbtu pravijo
Brezje. Prav velika količina kvalitetne neizkoriščene gline je botrovala nastanku večjega
gospodarskega obrata. Za tovarniške izdelke so uporabljali dva horizonta gline. Prvi, zgornji
horizont debeline 50 – 70 cm, je iz rjavkaste ilovice, drugi, spodnji horizont pa iz sive do
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Ludvik Mihelič, »Ribniško«, 142-143., Marina Gradišnik, »Purgerji, rešetarji in lončarji…«, 60 – 74., Gregor
Kranjec, Oris gospodarstva Ribnice v drugi polovici 19. stoletja in prvi polovici 20. stoletja, 42-45., Janez
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modrosive marmorirane gline, ki dosega debelino 75 – 80 cm. Za večino izdelkov so
uporabljali mešanico obeh plasti v razmerju 1:1. Rjava ilovica je bila uporabljena ločeno za
izdelavo zidakov, medtem ko sivomodro ilovico, zaradi skrčenja in razpokanja pri sušenju,
niso jemali za izdelavo samostojnih proizvodov.57

Do zgraditve moderne opekarne je v okolici Ribnice delovalo 6 poljskih peči, ki so
zadostovale za pokritje povpraševanja po opekarskih izdelkih. Poznana je »Malenska
cejgunca«, ki se je nahajala zahodno od Prigorice v neposredni bližini tamkajšnjega mlina. V
njej je bilo zaposlenih 20 furlanskih delavcev, ki so živeli v zasilnih lesenih barakah. V tej in
preostalih preprostih pečeh so izdelovali klasične opekarske izdelke. Med zahtevnejšimi
proizvodi velja izpostaviti izredno kvalitetno, ognjestalno opeko »stampar«, ki so jo
uporabljali za gradnjo dimnikov, štedilnikov in krušnih peči ter strešno opeko »bobrovec« in
njen derivat »vlečenc« (na eni strani zaokrožen, podolgovat strešnik). Vsi izdelki so bili
namenjeni lokalni prodaji, glina se je gnetla z rokami in nogami, opeka je bila narejena ročno
in sušena na prostem. Novoustanovljena Opekarna in parna žaga Peterlin in tovariši je
predstavljala preveliko konkurenco in je posledično do konca prve svetovne vojne uspešno
izpodrinila obstoječe poljske peči ter si zagotovila monopol nad izdelovanjem opekarskih
izdelkov v Ribniški dolini. Razcvet tovarne se je začel po letu 1922, ko se je proizvodnja
naslonila na domačo delovno silo. Prvotnemu obratu je bila priključena še parna elektrarna, ki
je z elektriko oskrbovala naselje Ribnica. Med obema vojnama je Opekarna zaposlovala 214
delavcev. Napredek v proizvodnji so omogočili nov parni stroj, s katerim se je del izdelave
opravil strojno, nove notranje sušilnice, ki so zagotovile nemoteno sušenje neodvisno od
vremenskih neprilik ter transport gline s samokolnicami z gumijastimi kolesi. Celoten delovni
proces je potekal v dveh krožnih pečeh. Leta 1942 je bila Opekarna požgana in vsa
proizvodnja zaustavljena. Obrat je bil takoj po vojni delno obnovljen saj so rehabilitirali samo
eno krožno peč, parna žaga pa je bila prepuščena spominom preteklosti. Modernizacija
Opekarne se je začela v letu 1952, ko so se začeli kazati prvi pozitivni znaki industrijske
usmeritve nadaljnjega razvoja skupne države FLRJ. Ročni odvoz ilovice s samokolnicami so
nadomestili industrijski vozički, ročni izkop pa bager, s pomočjo katerega so lahko na licu
izkopa pripravili mešanico rjave in modrosivkaste gline potrebne za izdelavo opekarskih
izdelkov. Leto 1961 je prineslo še novost v procesu sušenja z zgraditvijo umetne sušilnice, ki
je za ta del proizvodnega procesa izkoriščala vroče pline krožne peči. Sama Opekarna je na
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račun povečane gradbene dejavnosti takoj po vojni uspela zadržati svojo rentabilnost do druge
polovice 60-tih let, ko pa je morala plačati davek nekvalificirane delovne sile in slabe obnove
glavnega obrata proizvodnje, krožne peči. Leta 1967 je Opekarna vnovič pogorela do tal,
lokalno gospodarstvo pa ni bilo zainteresirano za novo obnovo. Nekdanji komitenti, med
katerimi velja izpostaviti gradbena podjetja Zidar iz Kočevja, Gradbenik iz Ribnice, Obrtno
gradbeno podjetje Ivančna Gorica, kmetijske zadruge Ribnica, Sodražica, Loški potok, in
drugi, podjetja drugih pokrajin današnje Slovenije in Hrvaške (Graditelj iz Matulj pri Opatiji,
Belokranjsko gradbeno podjetje, Megrad Črnomelj, in podobna), so morala poiskati novega
dobavitelja opekarskih izdelkov. Na pogorišču nekdanjega ponosa Ribniške doline je zraslo
podjetje ITPP, ki je prvotno izdelovalo razne peči za centralno kurjavo, štedilnike ter pletiva,
kasneje pa se je specializiralo za izdelavo gasilnih aparatov. Današnji potomci so manjša
podjetja, ki s prvotno dejavnostjo nimajo nobenih skupnih točk.58 Tudi na primeru razvoja
opekarske dejavnosti skozi obravnavano časovno obdobje pričujoče diplome lahko zasledimo
najprej, tradicionalni način samooskrbne proizvodnje opekarskih izdelkov s pomočjo poljskih
peči kot dediščine smotrnega, trajnostnega izkoriščanja naravne surovine okolja Ribniške
doline, nato pojav centralnega obrata, ki je intenziviral proizvodnjo in jo usmeril na nova
tržišča, kar je povzročilo hitrejšo degradacijo okolja in nazadnje propad obrata vezanega na
glino kot osnovno surovino ter nadomestitev z dejavnostmi, ki uporabljajo nove materiale,
nove tehnologije, nove industrije, za katere pa ni nujno, da bodo okolju prijaznejše.

SLIKA 5: Opekarna in parna žaga Peterlin in tovariši v prvi polovici 20. stoletja (VIR: Muzej Miklova hiša
Ribnica)
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5. RABA VODNIH VIROV RIBNIŠKE DOLINE OD 1850 DO DANES
V drugem delu diplomske naloge bo problematika rabe vodnih virov Ribniške doline
od leta 1850 do danes predstavljena z osvetlitvijo treh področij vplivanja človeka na ta
primaren okoljski vir in sicer; z osvetlitvijo mlinarske dejavnosti in mlinov kot najznačilnejših
predstavnikov vodnih obratov obravnavanega območja, z osvetlitvijo razvoja oskrbe z vodo v
Ribniški dolini ter z osvetlitvijo izvedenih regulacijskih del na vodotokih doline in opisom
poplavnega sveta. Zapis bo poleg posameznih monografskih publikacij temeljil tudi na
primarnih arhivskih dokumentih, ki do sedaj še niso bili predstavljeni širši javnosti.

5.1. Vodni obrati Ribniške doline (prostorska razporeditev in tipi)

»Kje so take vedno z vodo založene reke in rečice na Slovenskem krasu? – Ena
najimenitnejših, najbolj znanih in najbolj privlačnih je reka Krka, ki teče skozi Suho krajino.
Na obe strani Krke, na vzhodu tja do Temenice, a na zahodu tja do Dobrepolj in še čez pa
daleč na Kočevsko ni nobene tekoče vode, nobenega potoka, kaj celo rečice ali reke. Zato je
Krka za mline izredno privlačna: vidimo jih na obeh straneh, zdaj na desni, zdaj na levi, kjer
se je naključilo v bregu ugodno mesto. Pri Krki s kanjonskim zametkom struge takšnih mest ni
posebno mnogo na razpolago, zato so tem bolj dragocena. V mline na Krki, ki morejo v
vsakem času računati z zadostno množino vode, nosijo žito od obeh strani, z zelo širokega
področja. Že na zunaj nam o tem pričajo mnoge steze in kolovozi, ki so speljani po bregu in
pobočju navzdol do reke, ki ropočejo ob njej mlinska kolesa v velikih mlinih«59
»Podobno je z mlini na bližnjih kraških rečicah sličnega značaja in položaja.
Postavimo Rašica, ob kateri je bil v mlinu doma Primož Trubar in kjer je pri ponikvah stala
gruča mlinov, razen tega pa še fužine, kakor so bile tudi na Krki na dveh krajih, v Zagradcu
in na dvoru pod Žužemberkom. Kaj se je nabralo mlinov in žag na Iški, ki teče kot alogena
reka sredi kraških planot, po katerih je razmeščenih obilo naselij, nekaj celo večjih. Podobno
je z Otavščico, ki pomeni zgornji tok Borovniščice in teče v enakem položaju. Kar poučno je
opazovati, kako so se zgostili mlini z žagami ob spodnji Otavščici tamkaj, kjer se ji začne
strmec krepko večati, ko se prevesi navzdol v strmino z znanimi slapovi Pekla nad Borovnico.
Podobnega značaja je še zgornja Kolpa, ki teče v kanjonski dolini bodisi nad Kostelom kakor
zlasti pod njim tja do Bele krajine. Tudi na njej je mlinov nič koliko kljub neugodnosti
prepogostih velikih povodnji. Celo brkinska Reka spominja na naštete kraške reke, dasi so se
v Brkinih mlini mogli nasloniti tudi na rečice, ki teko proti istrskemu krasu in so mogle nuditi
osnovo za nekaj mlinov v pasu, preden preidejo v znamenito serijo ponikev. Od ostalih
primerov se je vredno ustaviti ob ponikalnicah, ki nastajajo iz močnih in trajnih izvirkov ob
kraških poljih, na primer ob Planinskem polju. Tu se je nabrala kar cela vas mlinov ob
Malenski vodi in dala ime naselju V Malnih…«60
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Anton Melik, »Mlini na Slovenskem«, Geografski vestnik 25 (1953), 16.
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Ko imamo v mislih vodne obrate v Ribniški dolini, govorimo izključno o mlinih in
žagah. Najpomembnejši geografski prispevek o mlinarstvu na Slovenskem predstavlja članek
Antona Melika iz leta 1955, v katerem je opisal različna geografska okolja in njih značilnosti,
kjer so se množično pojavljali mlinski ter žagarski obrati. Toda začuda v odstavkih, ki se
nanašajo na mlinarsko dejavnost na kraškem površju, ni zaslediti nobene notice o mlinih in
žagah v Ribniški dolini, čeprav lahko z gotovostjo trdimo, da je v začetku 20. stoletja to
področje krasilo kar 43 obratov v katerih se je mlelo žito in rezalo les.61 Poleg tega
predstavljajo mlini in žage Ribniškega območja, z vidika geografskih danosti in omejitev in
posledično potrebnih prilagoditev, klasične primere vodnih obratov, ki so se razvili na
težavnih kraških tleh. V mislih moramo imeti tudi dejstvo, da so bili vsi mlini v dolini manjši
storitveni mlini, ki so imeli od enega do štiri mlinske kamne in so mleli žito za okoliške
kmete.

Sodraški Bistrici, glavni ponikalnici Ribniške doline, ob kateri je bilo postavljenih
največ vodnih obratov, dajejo vodo v povirnem delu številni manjši hudourniški potoki, ki
imajo velik strmec in manjši pretok, kar je narekovalo izgradnjo tako imenovanih mlinov na
zgornjo vodo, ki jih poganjajo mlinska kolesa na »korce«. Gre za kolesa s premerom od 2,5
do 3 metra, ki imajo ob straneh zaprt kolesni krog in na katera pada voda iz pritočnega žleba
na teme kolesa v korce, ki s svojo težo poganjajo obrat. Vsi ostali mlini na Sodraški Bistrici in
tisti na Tržiščici, Ribnici ter Rakitniščici imajo zaradi lege v dolini, kjer je večji pretok in
manjši strmec, mlinska kolesa na spodnjo vodo z lopatami. Ta mlinska kolesa imajo premer
okoli 4 m in boljši izkoristek. Dolinska lega jim tudi omogoča večji prostorski okvir za
izgradnjo jezu in mlinščice, po kateri je voda speljana do samega mlina ter raznih
razbremenilnih kanalov, ki ob visoki vodi preprečujejo poplavljanje samega obrata.62

SLIKA 6: Shema mlina na zgornjo in spodnjo vodo (VIR: Vodni mlini in žage…, 1999)
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Kočevje, 1999), 35.
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5.1.1. Glavne značilnosti vodnih obratov Ribniške doline (lastništvo)

Dokument iz leta 1895 o ustanovitvi ribarskih okrajev v upravnem okraju Kočevje
nam odkriva, da so bili vsi vodotoki Ribniške doline do konca prve svetovne vojne v lasti,
oziroma upravljanju, bodisi posestnikov graščine Ortenek, plemiške družine Kozler, bodisi
posestnikov graščine Ribnica, plemiške družine Rudež. Janez Kozler, takratni graščak
graščine Ortenek, je imel v svoji lasti zakupni okraj potok Tržišica ali Žlebišica, kar je
pomenilo, da je obvladoval vse vodne površine in vodne naprave omenjenega potoka od
izvira do ponora pri jami Tentera. Določene odseke potoka Tržišica je upravljal sam, ostale pa
je dal v nadaljnji zakup zainteresiranim mlinarjem. Kozlerjevi so imeli do druge svetovne
vojne v lasti dva žagarska obrata. V neposredni bližini graščine je bila stacionirana žaga Virje,
ki jo je takoj po prvi svetovni vojni namesto vodnega kolesa poganjal parni stroj pod budnim
očesom mašinista Aleksandra Willewaldta, emigranta iz carske Rusije in nekdaj carjevega
vlakovodje. V časih konjunkture po prvi svetovni vojni je ta obrat zaposloval kar 20 delavcev.
Drugo žago so imeli Kozlerjevi v Žlebiču in je predvsem dajala delo okoliškim prebivalcem.
Imenovala se je Zude. Med drugo svetovno vojno so jo zažgali Italijani kot povračilo za
miniranje železniške proge Ljubljana – Kočevje s strani dveh partizanov.63

Ribniški graščaki Rudeži pa so imeli tri samosvoje ribarske okraje, ki so praktično
omogočali nadzor nad uporabo večine vodnih virov in vodnih naprav Ribniške doline. Prvi je
bil ribarski okraj Sodršica, ki je obsegal: »Potok Bistrica od izvira do prvega malina nad
Vinicami /: gori od izliva do potočeca kteri priteka od Ravnega dola /: z vsemi dotoki in
umetnimi strugami«.64 Sledil je ribarski okraj Ribnica, ki je vključeval: »Potok Bistrica od
prvega malina nad Vinicami do ponikev z vsemi dotoki in umetnimi strugami«,65 ter nazadnje
ribarski okraj Dolenja vas s pripadajočimi potoki Ribnica, Rakitniščica in Sajevec. Ponos trga
Ribnica je bil tako imenovani Trški malen ali grajski mlin, kjer se je mlelo in žagalo samo za
graščaka. Že v prejšnjih poglavjih diplome je bilo večkrat omenjeno, da so Rudeži svoje
bogastvo plemenitili predvsem na račun trgovine z lesom. V žagi venecianki Trškega malna
so bili poleg žagarjev zaposleni tudi furmani, ki so skrbeli za dovoz neobdelanega lesa in
odvoz lesa namenjenega za prodajo. Sam mlin je imel tri mlinske kamne in štiri stope za
phanje ter najetega mlinarja – hlapca. V ljudskem spominu ostajajo predvsem zimski prizori,
63
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ko so mlinska kolesa grajskega mlina zamrznila in so morali delavci sekati led, da so lahko
nadaljevali z mletjem. Leta 1948 sta bila tako mlin kot žaga elektrificirana in proizvodnja
posodobljena. Obrat je deloval do leta 1960, ko so bile na širšem območju trga Ribnica
izvedene regulacije potoka Bistrica, da bi se čim bolj zmanjšala višina poplavnega vala v času
visoke vode. Drugi mlinsko – žagarski obrat so imeli Rudeži ob samem izviru potoka Ribnica,
kar ni bila ravno modra odločitev. Izvir Ribnice je namreč zelo močan, voda v njem večkrat
naglo naraste in zaliva neposredno okolico. S potrebnimi prilagoditvami je obrat dokaj
nemoteno deloval s pomočjo najete delovne sile do druge svetovne vojne, ko so ga požgali
Italijani. Posebnost objekta je bila vodna turbina, ki je poganjala žago venecianko.66

V zgornjih dveh odstavkih omenjeni plemiški družini sta odločali o tem, Kje?, Kdo? in
Pod kakšnimi pogoji?, lahko rokuje z mlinskim ali žagarskim obratom na območju vodotokov
Ribniške doline. Z vodnimi obrati, ki niso bili v neposredni lasti graščakov, so upravljali
mlinarji in žagarji s svojimi družinami. V bistvu so bili obrtniki na katere je ves čas prežala
tudi davkarija. Zaslužek mlinarjev in žagarjev do konca druge svetovne vojne ni omogočal le
preživetja, ampak tudi lagodnejše življenje od recimo ostalega kmečkega prebivalstva doline.
Po vojni pa je bila davčna obremenitev iz leta v leto hujša in ni več omogočala dostojnega
življenja, tako da je prišlo do množičnega opuščanja predvsem mlinskih obratov, ki s svojo
majhno storitveno naravnanostjo niso bili več zmožni konkurirati novemu, na množični
industriji zasnovanemu duhu prihajajočega časa. Pri vztrajnem propadanju te obrti je veliko
vlogo odigrala tudi izgradnja zaključenega regionalnega vodovoda Kočevje – Ribnica, kar pa
je že tema naslednjega poglavja.

5.1.2. Mlinarjev svet v Ribniški dolini (glej Prilogo 2: Zemljevid mlinov Ribniške doline od
leta 1850 naprej)

Mlinska naprava, ki jo je poganjalo eno mlinsko kolo, je bila sestavljena iz dveh
mlinskih kamnov, vsipalnika ali grota, tresilnice ter ogrodja. Zgornji mlinski kamen ali
»vrhnjak« je imel večji premer in je bil premičen, medtem ko je bil spodnji mlinski kamen ali
»spodnjak« manjši ter nepremično pritrjen na ogrodje. Vrhnjak se je vrtel okoli svoje osi nad
spodnjakom, z reguliranjem razdalje med obema kamnoma pa je mlinar zmlel različno vrsto
in zmes moke. Prineseno žito so mlinarji najprej vsuli v vsipalnik, od koder je nadaljevalo
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svojo pot ob tekaču med oba mlinska kamna in nato spremenjeno v moko počasi polzelo proti
obodu.67

SLIKA 7: Mlinska naprava (VIR: Vodni mlini in žage…, 1999)

Večina mlinov v Ribniški dolini je imela poleg samega mlinskega obrata in žage v
prizidku mlina ponavadi tudi stope za phanje koruze, ajde in ječmena. Število palcev, ki so
poganjali phala za luščenje žita je bilo poljubno, sorazmerno z velikostjo mlinskega obrata.
Običajno so dali žito v stope trikrat in sicer prvič, da se je žito grobo oluščilo in nato drugič
ter tretjič, da so dobili popolnoma oluščena semena za nadaljnjo uporabo. Phala so bila
pozicionirana nad debelim hrastovim brunom v katerem so bile odprtine, ki so bile proti dnu
zožene, da so phala lahko obdelala vsa zrna. Palci na vrteči gredi so nato poganjali phala, ki
so neusmiljeno udarjala ob obdelovana zrna.68
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SLIKA 8: Stope za obdelovanje neoluščenega zrna (VIR: Vodni mlini in žage…, 1999)

V zgornjih dveh odstavkih je bila grobo nakazana osnovna konfiguracija posameznega
mlinskega obrata, ki je mlel ob potokih Ribniške doline. Do razlikovanj v delovanju mlinov je
prihajalo zaradi geografskih značilnosti terena, kjer je bil posamezen mlin postavljen. Kot je
že bilo omenjeno so na pritokih Sodraške Bistrice v zgornjem toku prevladovali mlini na
zgornjo vodo, kar je narekoval strm teren z velikim vodnim strmcem ter majhnim pretokom.
Obratovanje teh mlinov je bilo neredno, saj je bilo mogoče mleti le v času, ko hudourniški
potočki niso bili premočni. Najbolj značilen je bil Klančarjev mlin (1) na Mateči vodi, ki so
ga sestavljali dve kamniti stavbi. V prvi sta delovala črn in bel mlinski kamen, v drugi pa črn
kamen ter stope. Neposredno ob izviru Mateče vode je bila postavljena manjša zajezitev z
zapornico. Od te zapornice naprej je bila do mlinskih koles speljana okoli 100 – 150 m dolga
lesena raka, ki je dovajala vodo in ob ugodnih vremenskih razmerah omogočala nemoteno
mletje žita. Zanimivo geografsko prilagoditev sta predstavljala Martinov mlin in žaga (6) na
Globovščici. Poganjanje mlina za črni in koruzni kamen s stopami ter belega mlina z žago
venecianko, je omogočala okoli 100 m dolga zajezitev z manjšim jezom, ki je skrbela za
nemoteno delovanje celotnega mlinsko – žagarskega kompleksa. Zaradi slabih gozdnih poti in
splošne težke dostopnosti so nekateri mlinarji sami hodili iskati žito k svojim strankam, ga
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zmleli, dostavili in vzeli naslednje vreče z žitom pripravljenim za mletje. Taka sta bila
Starcev (3) in Vedeč mlin (7). Žito v mletje so vozili iz Loškega potoka, Travnika, Retij,
Hriba, Gore, Blok, Šegove vasi, bližnjega Jelovca, in podobno. Ženske, ki so prinašale žito v
Pakižev mlin (5) blizu vasi Globel pa so imele možnost prespati na peči, kjer se je sušilo
oprano žito. Ponavadi je samo sušenje potekalo na posebnih vzporedno postavljenih poševnih
deskah imenovanih »tragarce«. Rentabilnost mlinov v zgornjem toku Sodraške Bistrice se je
povečevala s krmljenjem prašičev z moko, ki je bila pobrana s tako imenovano »merico«, kar
je bilo do druge svetovne vojne običajno plačilo mlinarju za mletje. Kot je bilo že omenjeno
so ljudje ponavadi počakali na moko iz žita, ki so ga prinesli v mlin. To je bilo mogoče iz
razloga, da so vsakokrat prinesli le majhne količine zrnja in je bilo posledično mletje
kratkotrajno. Delo v mlinu je potekalo neprestano nekje do Velike noči, kar je zahtevalo
udejstvovanje celotne mlinarjeve družine v samem procesu dela. V žitnem delu sezone je po
polnoči mlel gospodar, tekom dneva ostali člani družine, v večernih urah do polnoči pa je
mletje prevzela mlinarjeva žena.69

SLIKA 9: Primer rake, ki dovaja vodo na mlin »na korce« (VIR: Vodni pogoni na Slovenskem, 1955)
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Mlin je deloval nepretrgano le, če ga je mlinar skrbno vzdrževal. Najpomembnejše
vzdrževalno delo je bilo klepanje kamnov. Pogostost tega opravila je bila neposredno odvisna
od dolžine obratovanja mlina, kvalitete mlinskih kamnov in vrste žita. Koruzni kamen je imel
večje in manj ostre vdolbinice, ki so zahtevale klepanje enkrat mesečno, medtem ko je bilo
treba pšenični kamen v času žitne sezone klepati ali vsak dan ali pa vsak drugi dan. Pšenični
kamen je namreč imel številne ostre vdolbinice, ki so se hitro obrabile, kar je narekovalo
vsakodnevno klepanje. Mlinarji so pri tem opravilu uporabljali posebno kladivce, ki je bilo
priostreno na obeh straneh. Pred samim klepanjem so kamen namazali s sajami in ogljem,
delo pa je bilo končano, ko so z udarjanjem in ostrenjem z mlinskega kamna odstranili vso
črno barvo.70

Že v prejšnjih odstavkih je bilo omenjeno, da je bila večina mlinov Ribniške doline
pozicionirana na ravnini, kjer je bil pretok vode močnejši, kar je omogočalo nemoteno
obratovanje. Ker pa je tu govora o potokih in rečicah, ki imajo razmeroma ozko strugo in
plitvo rečno korito, so morali mlinarji za maksimiziranje delovanja svojih obratov narediti
nekatere bistvene posege v vodni prostor. Najznačilnejša posega, ki so se ju posluževali
mlinarji, sta bila izgradnja jezu s poglabljanjem rečnega korita in izdelovanje umetnih strug,
»mlinščic«. Jezovi mlinov so dosegali velikost do dveh metrov in bili poravnani z višino
obrežja, kar je zlasti v času velike vode povzročalo nemalo težav, saj je voda redno prestopala
bregove potokov ter rečic in »posvinjala« okoliške travnike. Pomembno opravilo pri samem
jezu je bilo redno čiščenje in poglabljanje rečnega korita, kjer se je nabiralo blato, mulj, razno
vejevje, in podobno. Sprva so mlinarji mulj in blato praviloma raztresli po okoliških travnikih,
kar pa se je izkazalo za nepravilno početje, saj so s tem še bolj zakisali že tako kisloljubno
prst in bistveno zmanjšali kakovost sena. Kasneje so za odloženi material rečic in potokov
našli druge rešitve. Pri jezovih mlinov Ribniške doline se pojavlja kontradikcija. Res je, da so
z zmanjševanjem hitrosti rečnega toka zmanjševali rušilno moč tega naravnega elementa, po
drugi strani pa so bili jezovi v večini v višini bregov potokov in rečic, kar je ob vsakem
večjem dvigu vodostaja povzročilo poplavljanje neposredne okolice in s tem povečevanje
obsega poplavnega sveta. Mlinarski ceh je imel v Ribniški dolini močno veljavo, tako da so
bile manjše poplave, povzročene zaradi mlinskih obratov, nekaj povsem vsakdanjega. So pa
mlinarji s čiščenjem strug, pranjem žita, ki je povečevalo ribje populacije v vodotokih ter
mašenjem »rup« z mešanico slame in gline, ki so nepredvideno zazijale v občutljivih kraških
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tleh hiteče požirati vodo, z okoljevarstvenega vidika napravili tudi mnogo koristi. Ponekod so
bili mlini umaknjeni od glavnega toka potoka ali rečice, do njih pa so peljale umetne struge ali
mlinščice, katerih glavni namen je bil doseči primeren padec in količino vode za normalno
delovanje vodnih obratov. Kot zanimivost sem v časovnem loku pričujoče diplome večkrat
naletel na opazke različnih avtorjev, ki so mlinarjem ribniškega območja zamerili, da niso
imeli zadosti umetno zgrajenih razbremenilnih kanalov, ki bi zmanjševali poplavno
ogroženost. Največkrat je bil odgovor mlinarjev pregovorno »ribniško – butalski« v stilu, da
rečice in potoki tako ali tako že sami ob povodnji delajo dodatne struge in ni potrebe, da bi jih
napravili še oni. Sodbo o tej zadevi prepuščam vam bralcem.71

SLIKA 10: Primer mlinskega obrata Ribniške doline 1 (VIR: Gregor Kranjec, 2010)
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SLIKA 11: Primer mlinskega obrata Ribniške doline 2 (VIR: Gregor Kranjec, 2010)

SLIKA 12: Mlin v Žigmaricah (VIR: Vodni pogoni na Slovenskem, 1955)
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SLIKA 13: Primer mlinskega obrata Ribniške doline 3 (VIR: Gregor Kranjec, 2010)

SLIKA 14: Nekdanji mlin v Goriči vasi (VIR: Gregor Kranjec, 2010)
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Naselje Sodražica in njena okolica sta bili prepredeni s številnimi žagarskimi obrati, ki
so v nekaterih primerih prerasli maloobrtniško proizvodnjo in se približali pravim malim
tovarnam. Omeniti velja Gardinovo žago (11), kjer so se specializirali za izdelovanje
polizdelkov kot so bili razni tramovi in deske. Najprej je žago poganjalo žagno kolo za
katerega so skrbeli mojster in 10 delavcev. Že leta 1928/29 je bil obrat elektrificiran in
posodobljen s parnim strojem, ki je osvetljeval prostor proizvodnje in proizvajal elektriko za
pogon žage. Nedvomno največji žagarski obrat v zgornjem delu doline Sodraške Bistrice sta
predstavljala Fajdigova žaga in mlin (15). Fran Fajdiga je leta 1900 kupil od Ivana Šege
njegovo gozdno posestvo s pripadajočima mlinom in vodno žago in ju kmalu nadgradil ter
razširil. Velik jez je zbiral vodo za pogon žage venecianke na 3 liste. Pred drugo svetovno
vojno je bila žaga posodobljena, vpeljan je bil stabilen parni stroj – lokomobil, ki je omogočil
obstoj manjše stolarne, kjer so izdelali tudi do 1000 stolov na teden. Celoten proizvodni
kompleks je zaposloval 2 žagarska mojstra in 30 delavcev. Po drugi svetovni vojni je bil obrat
nacionaliziran. Fajdiga je bil premožen človek, ki je poleg omenjenega obrata upravljal tudi s
pošto, gostilno, kmetijo, trgovino, trafiko z loterijo, sodavičarno in manjšim podjetjem za
izdelovanje cementne opeke. Zaposloval je veliko število hlapcev in dekel, ki so plačilo za
opravljeno delo dobivali enkrat na leto v času Božica. Ta način plačila se je imenoval
»ukordje«. Od mlinskih naprav tega predela velja nekaj malega napisati o ob glavni cesti v
Sodražici stoječemu Oberstarjevemu mlinu (12), ki je vključeval tudi žago. Oba obrata sta
delovala do konca druge svetovne vojne, ko ni ostal nihče, ki bi mlin obnovil in nadaljeval
tradicijo. Posebnost mlina je bila v napeljavi vode na 3 mlinska kolesa (bel, črn, koruzni
kamen). Voda je bila namreč z velikega jezu speljana na vrteče mline s spodnje strani, kar
predstavlja edinstveno rešitev za te kraje. Preko samega jezu je bil speljan most, ki je vodil
neposredno na sodraški trg in do cerkve in je tako pomenil tudi prostor za izmenjavanje
vsakdanjih informacij. Na pritoku Bistrice, Ravnodolščici, se je nahajal vodni obrat, ki je
doživel največ tehnoloških izboljšav. Mlinsko – žagarski obrat Pri Žagarjevih (20) v
Ravnem dolu je že pred prvo svetovno vojno poganjal parni stroj, ki pa ga je že kmalu
zamenjala Francisova turbina. Ta je poganjala žago venecianko na 3 liste, cikular, 3 mlinske
kamne in šest stop. Po drugi svetovni vojni so morali za pogon vodnih naprav leta 1952
vpeljati električni motor, ker je bil izvir Ravnodolščice zajet za regionalni vodovod Kočevje –
Ribnica.72 Na splošno se je bila primorana večina žagarsko – mlinskih obratov po drugi
svetovni vojni, če so hoteli obstajati in obratovati še v bodoče, elektrificirati, saj so prvič,
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izvedene regulacije na vodotokih Ribniške doline vodnim napravam odvzele pogonski vir in
drugič, je bila večina izvirov na območju Velike gore zajeta bodisi za regionalni vodovod
Kočevje – Ribnica bodisi za različne vaške ali hišne vodovodne napeljave, tako da so vodni
mlini in žage ponovno ostali prikrajšani za glavni vir pogona.

Med znano romarsko cerkvijo pri Novi Štifti in Žlebičem se je Sodraška Bistrica, pred
izvedbo regulacije, izgubljala v številnih meandrih in se lenobno pomikala proti središču
Ribniškega polja. Obdajali so jo številni travniki, ki pa so bili predvsem v jesenskih mesecih
redno izpostavljeni poplavljanju visoke vode. Na tem območju so stali vodni obrati Pri
Seljanovih (22), Pri Žagnih (24), Beli Malen (23) in Podstenski mlin ter žaga (25). Pri
Seljanovih sta mlinski in žagno kolo poganjali mlinska kamna za ječmen in oves ter koruzo in
žago na en list. V obratu so bile tudi stope, na eni izmed njih je bila na primer pritrjena veriga,
ki je služila za rezanje slame. Domačija je imela večkrat problem s količino vode. Žaga je v
času polnega pogona porabila toliko vode, da so morali nato počakati nekaj ur, da se je jez
znova napolnil in omogočil zagon mlina. Pri Seljanovih so na 25 kg koruze pobirali 1,5 l
merice, oziroma po domače 1 »firkel«. Žago so med vojno opustošili Italijani, mlin pa je
svoja kolesa vrtil do leta 1960. Beli malen je slovel daleč na okrog po najbolj beli moki, za
katero gre zasluga mlinarici, ki je tako zavzeto prala žito v bližnjem jezu. Številni ostanki pri
pranju žita, ki so plavali na vodi, so pri samem jezu omogočali obstoj številčne populacije
postrvi. Ta mlin je bil leta 1958 žrtev regulacije, ko so strugo Bistrice speljali nekaj metrov
vstran. V zgornjih opisih vodnih obratov je bilo večkrat omenjeno, da so mlinarji za mletje
žita pobirali tako imenovano merico. Delež od prinesenega žita, ki je pripadel mlinarju je bil
sicer natančno določen, vendar se je ta količina od mlinarja do mlinarja razlikovala. Po navadi
so mlinarji na 100 kg prinesenega žita odvzeli od 4 do 6 meric, ki so vsaka držale 1,5 kg.
Moko pobrano z merico so poleg zadovoljevanja lastnih prehranskih potreb uporabljali za
krmljenje krav, še večkrat pa za krmljenje prašičev. Tak slučaj je bil tudi v Podstenskem
mlinu in žagi. Ovsenarjeva mama je na leto na račun moke pobrane z merico vzredila čez 40
prašičev, ki jih je nato prodajala mesarjem in gostilničarjem Ribniškega trga. Poleg dodatnega
zaslužka od prodaje prašičev sta glavni vir dohodka pomenili dve žagi venecianki na en list in
en cikular. Obratovanje žage in štirih mlinskih kamnov z dvema stopama je zahtevalo najem
delovne sile, tako je bilo v Podstenskem mlinu in žagi na trenutke zaposlenih tudi do 8 najetih
delavcev.73
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Na mline, ki so se nahajali neposredno pred naseljem Ribnica, je neprestano prežala
nevarnost pojava lukenj, oziroma rup, ki so občasno zazijale iz občutljivih kraških tal in hitele
požirati vodo. Mašenje rup z mešanico gline in slame je bilo zato redno opravilo pri
Martinovem mlinu (27) in Pri Malenskih (28). Pri slednjih je vodne obrate tudi večkrat
zalila voda in so morali zmleto moko skladiščiti na podstrešju. Martinov mlin pa se je lahko
pohvalil z žago, ki je ob polnem zagonu rezala na 4 liste. V bližini ponikev Sodraške Bistrice
v Goriči vasi sta stala Pajničev mlin in žaga (31), ki sta od leta 1938 delovala na vodno
turbino. Stara naj bi bila preko 200 let, vsakokratni lastnik pa je imel tudi posebno »vodno
pravico«, koncesijo do uporabe vode. Po drugi svetovni vojni obnovljena žaga je na dan lahko
zrezala od 8 do 10 m3 lesa, z njo pa so upravljali 2 žagarja, 2 cirkulalista ter še kakšen dodaten
pomočnik. Po vojni so zaradi enormnih davkov na obdelani les namenjen prodaji, več
zaslužili s prodajo moke pobrane z merico. V naslednjem podpoglavju sklopa o vodnih
obratih Ribniške doline pa bo več napisanega o mlinu in žagi, ki sta stala neposredno pri
samih ponikvah Sodraške Bistrice in sta zahtevala nenehne dodatne napore v obliki boja proti
naravnim silam območja ponikanja glavnega vodotoka, z namenom rentabilnega in
nemotenega obratovanja.74

Nekaj mlinsko – žagarskih obratov je delovalo tudi na ponikalnicah Ribnica ter
Rakitniščica. Nekdaj mogočna Zaluški mlin in žaga (35) sta morala prenehati z delovanjem
leta 1985, ko so v neposredni bližini pri izlivu potoka Sajevec v ponikalnico Ribnico napravili
približno 1 km dolgo vodno pregrado, ki je dokončno rešila problem poplav na Ribniškem
polju in problem kočevskega gospodarstva s pomanjkanjem tehnološke vode. Dve žagi
venecianki, Mali in Veliki gater, sta služili prva za obrezovanje desk in druga za razžagovanje
hlodovine, 3 mlinska kolesa pa so poganjala prav toliko mlinskih kamnov in stope. To je tudi
eden redkih objektov, kjer sta še v 20. stoletju na istem mestu obratovali dve žagi. Po svoji
velikosti imponira Malenski mlin (38) v Dolenji vasi, ki je imel 5 mlinskih koles, ki so
poganjala štiri mlinske kamne in 5 stop. Posebnost mlina je bila, da je vsaka stranka kdaj pa
kdaj pri čakanju na zmleto moko dobila kos kruha, še posebej radi so priboljšek ponudili
otrokom. Na približno 1 km dolgem površinskem toku ponikalnice Rakitniščice je nekdaj
obratovalo 5 mlinsko – žagarskih obratov. Osnovni objekti so morali imeti zaradi izjemno
močnega obrha, ki je v času vsakoletnih visokih voda dobesedno bruhal velike količine vode
in tok ponikalnice spreminjal v jezero, v višjih predelih dodatne shrambe za žito, ki jih
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poplavna voda ni mogla doseči. Izstopala sta predvsem Seljanov in Zobčev mlin ter žaga
(42, 39). Pri Seljanovih so morali občasno mašiti strugo zaradi pojavljanja požiralnikov, da so
lahko omogočali delovanje mlinskega kolesa, ki je poganjalo 5 kamnov in šest stop ter
žagnega kolesa, ki je dajalo moč venecianki. Leta 1998 so mlin razstavili in ga kot
rekonstrukcijski objekt prepeljali ter dali na ogled v Postojnski jami. Pri Zobcu so imeli do
leta 1930 5 mlinskih in eno žagno kolo, od leta 1930 naprej pa le eno skupno kolo tako za
žago kot za 5 mlinskih kamnov. Obrat je bil kasneje elektrificiran, leta 1991 pa je prenehal z
delovanjem.75

5.1.3. Vpliv vodnih obratov na vodni prostor Ribniške doline

V tem razdelku bodo s pomočjo originalnih dokumentov Zgodovinskega Arhiva
Ljubljana prikazane zanimive družbeno – geografske lastnosti mlinsko – žagarskih obratov
Ribniške doline, predvsem njihove prilagoditve tako na fizično kot družbeno okolje doline.

Mlinsko – žagarski obrati Ribniške doline so v obravnavanem obdobju od leta 1850
do danes odigrali pomembno vlogo z vidika vplivanja na vodotoke in njihovo neposredno
okolico. Vsak mlinar in žagar je moral s svojim obratom in obdajajočim naravnim okoljem
ravnati skrbno, okoljevarstveno. Poleg običajnih vzdrževalnih del kot so bila redna čiščenja
rečnih in potočnih korit pred jezovi, mašenje rup, odstranjevanje vsakršnih ovir, ki so
onemogočale normalen pretok voda, in podobno, so morali paziti tudi na to, da niso v sklopu
obratovanja svojih naprav v struge potokov in rečic spuščali razne ostanke od mlinarsko –
žagarske proizvodnje. To je bil pereč problem predvsem zato, ker se je do konca druge
svetovne vojne večina prebivalstva Ribniške doline oskrbovala s pitno vodo neposredno iz tu
tekočih potokov in rečic. Tekom raziskovanja mlinarsko – žagarske obrti sem večkrat dobil
občutek, da gre za zelo močne obrtniške kroge, ki so praktično imeli monopol nad
upravljanjem vodnega sveta Ribniške doline in so včasih ta položaj tudi znali izkoriščati.
Naletel sem na nič koliko opozoril okrajnega glavarstva v Kočevju, ki je na pobudo
prizadetega prebivalstva Ribnice in okolice vztrajno opozarjalo mlinarje in žagarje naj ne
mečejo predvsem lesenih odpadkov v obliki žaganja in ostankov od mletja žita v vodotoke
Ribniškega okraja, ker s tem preveč onesnažujejo vodo, ki tako ni primerna za pitje. Poleg
tega pa tudi povzročajo mašenje rup ter ponikev, ki v času visokih voda odvajajo odvečno
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vodo in preprečujejo poplavljanje. Prav količina tovrstnih opozoril namiguje na neupoštevanje
in nadaljnje kršenje s strani obrtnikov mlinarske in žagarske stroke, ki so tako od časa do časa
grenili življenje prebivalcem Ribniške doline. V naslednjih odstavkih bom posredoval
opozorilo okrajnega glavarstva v Kočevju mlinarjem in žagarjem Ribniškega okraja zoper
metanje odpadkov v vodotoke z dne 28. 5. 1900. Razglas je bil predočen in prebran vsem
lastnikom vodnih obratov na Sodraški Bistrici od naselja Žlebič do ponikev v Goriči vasi:

»Razglas.
Opazilo se je da mečejo posestniki vodnih pil (žag) v kotlinah pri Ribnici in Kočevji,
oziroma njihovi pomočniki in sluge žaganje in druge odpadke v obrtno vodo katera jih potem
zanese, ka je iz vodno in ribarsko policijskih ozirov povsem nedopustljivo in vrh tega tudi
vtegne provzročiti, da se zatepijo in zamašijo v zadnjem času z ogromnimi stroški izdelani
sezalni preduhi, uspeh tega za deželno kulturo velevažnega podjetja ovirati in uničiti. C. kr.
okr. glavarstvu se torej vidi, na temelji člena 7 ces. naredbe z dne 10. aprila 1854. l. drž. zak.
št. 98 vsako ponesnaženje vode s tem, da se vanjo meče žaganje in drugi lesni odpadki, s
pristavkom najojstrejše prepovedati, da se bode vsak prestopek te prepovedi z redno globo do
200 krajcarjev in z zaporom do 14 dni kaznoval, ne glede na to, da je krivec po civilnem
pravu zavezan, morebitno škodo povrniti.
C. kr. okr. glavar;«

»Občinskemu uradu v Ribnici na znanje in takojšno večkratno običajno razglaševanje
in predložitev razglasilnega certifikata z naročilom, posestnike vodnih pil še posebno o tej
prepovedi obvestiti, ter jim naznaniti, da morajo v ta namen, da žaganje ne pada v vodo, v
spodnjih prostorih svojih pil, potrebne in primerne naprave narediti.«76

Za dinarsko – kraški svet je značilno, da se vsi še tako neznatni vodni tokovi
maksimalno izkoristijo tako za zadovoljitev človekovih temeljnih potreb po vodi kot za
uporabo v gospodarske namene. Najsi so bile naravne razmere kraškega površja za na primer
obstoj mlinarsko – žagarskih obratov še tako nemogoče, so ljudje našli načine za njihovo
rentabilno delovanje. Mlini in žage na krajši ponikalnici Rakitniščici so tako imeli dodatna
poslopja, kjer so v času visokih voda, ko se je tok Rakitniščice spremenil v jezero, shranjevali
zmleto moko svojih strank. Na pritokih Sodraške Bistrice v zgornjem toku so delovali mlini
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na korce, ki so imeli vodo speljano na mlinska kolesa s pomočjo lesenih rak. V dolini so se
vodni obrati ponašali z markantnimi jezovi, ki so bili zmožni zadrževati ogromne količine
vode, ki je tako omogočala nemoteno delovanje skozi celo leto, in podobno. Na območju
Ribniškega polja so največji problem predstavljale rupe, ki so vsake toliko časa hitele požirati
vodo Sodraške Bistrice v tem delu tekoče ob prepustnem apnenčastem vznožju Male gore.
Mašenje rup z mešanico slame in gline je bilo značilno za vse lastnike vodnih naprav na
Sodraški Bistrici od naselja Žlebič do ponikev na koncu Goriče vasi. Prav pri ponikvah
Bistrice v Goriči vasi sta nekoč delovala mlin in žaga Janeza (Fortunata) Lovšina, ki pa je
moral za nemoteno delovanje svojih naprav poleg mašenja rup opravljati tudi čiščenje istih
ponikev, če je hotel ob vsakem večjem nalivu ohraniti mlin in žago nad vodo in zmožna
obratovanja. Za njega je vsak jesenski čas predstavljal nočno moro, ko ni bil prepričan ali
bodo rupe zmožne požirati vso visoko vodo, ki jo bo prineslo vsakoletno deževje. 1., 2., 3.,
septembra leta 1887 se je tako na podlagi izkušenj iz preteklih let, ki so narekovale, da
obstoječe ponikve ne bodo bile zmožne požirati vse prinesene vode in bodo tako povzročile
poplavitev žage odločil, da izkoplje dodatne jarke preko svojih in tujih košenic do ostalih
ponikev, ki so bile raztresene po celotnem Dolenjevaškem polju. Vse lepo in prav, če ne bi s
tem delal škodo ostalim lastnikom košenic iz Goriče vasi. Tako je bil september leta 1887 v
Goriči vasi začinjen s prepirom in dvema tožbama (Janez Lovšin je tožil sokrajane, ker so mu
onemogočali čiščenje ponikev; sokrajani pa so tožili Lovšina, ker je delal jarke na njihovih
zemljiščih in izkopano zemljo uporabil za lastne namene), ki so rezultirali s tako imenovanim
lokalnim ogledom na prošnjo okrajnega glavarstva v Kočevju, kjer so morali takratni župan
trga Ribnica Janez Zobec, občinski cenilec in zaupni mož Ivan Lovšin ter zapisnikar Miha
Škrabec, skupaj s tožečimi strankami, rešiti delikatno zadevo ponikev, saj se je deževna doba
nezadržno približevala. Prav zaradi značilno slovenske vsakdanje življenjske situacije, ki je
bila v tem primeru posledica naravno – geografskih determinant, bom predstavil zapisnik
lokalnega ogleda vrlih ribniških mož z dne 21. 9. 1887, kjer so bili na kraju zločina v zvezi s
primerom ponikev določeni naslednji sklepi:
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»Zapisnik
Županstva občine Ribnica o poizvedbi vzrokov prepira gledi mašenja rup v Goričivasi
napravljen na lokalnem ogledu dne 21 septembra 1887.l.

Lokalna komisija:
Janez Zobec župan Ivan Lovšin cenilec zaupni mož ali zvedenec iz Ribnice h.štv. 36.
Mih. Škrabec zapisnikar

Vsled naročila slavnega c.kr. okrajnega glavarstva v Kočevji z dne 19 septembra
t.l.štv. 102175 je županstvo za natančno poizvedbo resničnih in pravih vzrokov in djanskih
razmer prepira mej nekterimi Goričevaškimi posestniki in Janezom Lovšinom žagarjem od tu
h.štv. 56, gledi mašenja rup, katere požirajo potok Bistrico in gledi oviranja snaženja tistih
lokalni ogled priredilo na denašnji dan ob 3 uri popoldne h kateremu so vse zadevne stranke
prišle to-le našla določila;
Pritožnik Janez Lovšin v Goričivasi h.štv. 56 ima njegovo žago ravno na onem kraju
postavljeno na katerem obstoječe rupe požirajo potok Bistrico.
Prve rupe obstoje takoj pri žagi, kateri navadno vodo požirajo takoj ko iz pod žagnih
koles priteče ali čez jez pade. Za temi rupami proti severo-vzhodni strani od žage v dolgosti
kakih 200 metrov in kakih 50 metrov širokosti pa obstoji še mnogo drugih rup, katere
navadno le v časih povodnji vodo požirajo. Ker pa se po navadi rupe večkrat po nekterih
krajih zamašujejo po drugih pa na novo delajo ovira to nagli odtok vode iz pod žagnih koles
in po takem tudi uspešno delanje njegove žage; kadar pa potok Bistrica malo bolj naraste
kakor je njegova navadna visokost nemore njegova žaga zopet nič delati.
Tem naturnim nezgodam, katere ovirajo večkrat delanje njegove žage, pa se je
namenil lastnik žage Janez Lovšin v okom priti in njegovo žago zboljšati ter je v ta namen
pričel do raznih rup najprvo po njegovi košenici globoke struge delati, da bode zamogla voda
bolj naglo odhajati.
Od dne 1-4 septembra t.l. pa je pritožnik in lastnik žage Janez Lovšin po košenici
njegovih obtožencev, nasprotnikov, do neke rupe samolastno pustil skopati okoli en seženj
globoko kakega pol sežnja široko in kakih 50 metrov dolgo strugo in tako njegovim
obtožencem veliko škodo napravil, ker je po njih košenici vodno strugo napravil travo potlačil
in celo nakopano zemljo za svoj korist iz ptujih ali obtoženčevih košenic domu izpeljal. Ko pa
so lastniki dotičnih košenic t.j. Lovšinovi obtoženci to videli so mu nadalnje kopanje omenjene
struge in jemanje nakopane zemlje zabranili in pozneje tudi proti njemu zaradi tega ravnanja
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tožbo vložili on pa proti tem zaradi mašenja rup in oviranja navadnega teka vode potoka
Bistrica katero je sl.c.kr.okraj. glavarstvo z naročilom z dne 4 septembra t.l.štv. 10475 za
uradovanje poslalo in vsled katere se ta poizvedba vrši.
Lokalna komisija ni toraj našla nobene škode da bi jo bili obtoženci njihovemu tožniku
storili ampak so mu le nadalnje kopanje zabranili, pač pa jo je storil Janez Lovšin njegovim
obtožencem, ker je v njegov korist t.j. za zboljšanje njegove žage drugim samolastno škodo
dela.
Janez Lovšin je tedaj ko je njegovo žago kupil dobro vedil s kakimi težavami je
zvezana in kako se sploh delati sme in more, ako pa hoče stvar zboljšati na en ali drugi način
bi se moral prej z njegovimi mejaši prej za morebitno škodo dogovoriti in si prej tudi
dovoljenja politične gosposke preskrbeti.
Lokalna komisija natanko pretehtavši to zadevo ne najde toraj vzroka, da bi bili
obtoženci kako kazen zaslužili da bi nasvetovati jih s kaznjo pokoriti, spoznala pa je tudi
dalje, da bi slavno c.kr. okrajno glavarstvo po členu 30 vodne postave z dne 15 maja 1872
l.štv. 16 dež.zak. za snaženje teh rup obravnavo priredilo in razsodilo:
1.) Ali sme sploh lastnik žage brezi dovoljenja politične gosposke in posestnikov
zemljišč v njegovo korist po tamošnjih košenicah do rup sploh strugo delati.
2.) Ali je dovoljeno lastniku žage vse tamošnje rupe po njegovej volji rupe snažiti in do
tistih struge delati pod tem pogojem, da storjeno škodo povrne.
3.) Kako in kedaj bi smel rupe snažiti.

To bi bilo pred vsem potrebno rešiti ker ravno to povzročuje prepir mej obema
strankami.
Kakor se je dalje poizvedlo obtoženci ne kanijo ravno rup snažiti t.j. iz lukenj dračje
itd. jemati, samo ne strug delati po košenicah in kake druge škode.
S tem se je zapisnik sklenil in završil.«77

Nadaljnjih dokumentov, ki bi osvetlili epilog zadeve v zvezi s ponikvami, nisem našel.
So pa po prvi svetovni vojni na Ribniško – Kočevskem območju sistematično obzidali najbolj
kritične preduhe in jih spremenili v katavotrone ter posledično bistveno izboljšali odtok voda
tamkajšnjih ponikalnic. S tem posegom so tudi zmanjšali in omejili območja rednih poplav.
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Za konec tega podpoglavja ne morem mimo dokumenta iz dne 30. 8. 1922, ki razkriva
vso brezbrižnost lastnikov mlinov in žag v spodnjem delu Sodraške Bistrice. Prejšnje poletje
so se namreč mlinarji in žagarji omenjenega območja odločili, da bodo na obstoječem jezu,
pri Bistriškem odtočnem kanalu namenjenemu odvajanju visoke vode v ponor Tentero,
napravili dodatni nadzidek, ki bo tako zadrževal večje količine vode, ki so jo obrtniki
mlinarsko – žagarske stroke potrebovali za boljše delovanje svojih vodnih naprav. Ta poteza
je bila skrajno nepremišljena, saj je ravno odtočni kanal speljan v ponor Tentero, ki je odvajal
odvečno vodo Bistrice v času visokih voda, zmanjšal poplavni val na območju trga Ribnica
vsaj za 0,5 metra. To enostransko dejanje s strani mlinarjev in žagarjev samo v lastno korist,
bi lahko imelo katastrofalne posledice, vendar je okrajno glavarstvo v Kočevju pravočasno
reagiralo in od obrtnikov zahtevalo odstranitev prizidka ter povračilo vseh administrativnih
stroškov, ki so nastali zaradi omenjenega dejanja. Iz ustnih virov sem izvedel, da je do
podobne situacije prišlo tudi v drugi polovici šestdesetih let, ko so prebivalci Žlebiča z
izgovorom, da je voda del pokrajinske kulture in identitete, kljub svarilu ostarelega mlinarja,
napravili na jezu še višji nadzidek. Z jesenskim deževjem je nato prišla visoka voda, ki je
poplavila ribniški trg, situacijo pa je rešila vojska, ki je z ustrezno mehanizacijo uničila
nadzidek in ponovno stabilizirala vodno stanje na Ribniškem. Konec avgusta leta 1922 se je
odigral naslednji prizor iz življenja mlinarjev in žagarjev na območju Ribniške doline,
zabeležen s strani županstva občine Ribnica:
»Nekateri mlinarji in žagarji, kateri imajo svoje vodne naprave ob potoku Bistrica pod
žago in mlinom Ignacija Oražen v Brežah, so baje na ustju odtočnega kanala in potoka
Bistrica v jamo Tentero samolastno zvišali jez, oziroma na odtočnem kanalu napravljeno
zidovje.
Na podlagi prošnje nekaterih interesentov, da se vodne naprave postavijo v prejšnji
stan in na podlagi v to na pondeljek, dne 28. avg. t.l. razpisane in izvršene komisijonalne
obravnave v svrho ugotovitve, ali, kedo in v koliki meri je zvišal navedeni jez in druge na
odtočnem kanalu obstoječe vodne naprave izda podpisano okrajno glavarstvo sledečo
razsodbo:
Mlinarji in žagarji Janez Rigler, pos. na Bregu, Matija Lesar, pos. v Gorenji vasi,
Anton Malešič, pos. v Gorenji vasi 27, Franc Ilc, pos. v Ribnici 104, Franc Oražen, pos. iz
Hrvače, Franc Pucelj, pos. v Hrvači, Štefan Ilc, pos. v Goriči vasi, Franc Zajc, pos. v Hrvači
in Jožef Lovšin, pos. v Goriči vasi, kateri so brez oblastnega dovoljenja na ustju odtočnega
kanala in potoka Bistrica v jamo Tentero, na škodo ribniške in kočevske doline meseca julija
1921 na stari iz lomljenega kamena napravljeni, 9,82m dolgi jez, ki služi za delno odvajanje
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visoke vode, napravili v celi dolžini betonski nadzidek, kateri je na vrhu 60cm širok in 20cm
od notrenje proti Bistrici obrnjene stene jezu odmahnjen, tako da je nastal na površju starega
jezu 20cm široki odstavek, so v smislu členov 48 in 50 kranjskega vodopravnega zakona z dne
15. maja 1872 dež.zak.št. 20 dolžni, ker to zahtevajo nekateri interesentje in vrhutega javni
prid, postaviti jez v prejšnji stan, to je odstraniti prizidek na svoje stroške in pa plačati
solidarno komisijske stroške, kateri so se odmerili na 2508 K tekom 8 dnij po vročitvi te
razsodbe v izogib izvršbi. Vrhutega imajo v istem času semkaj predložiti za kolekovanje
zapisnika in kot takso za rešitev 2 koleka enega za 3 in enega za 10 din. Kazensko postopanje
se ne uvede, ker je prestopek zastarel.
Proti tej razsodbi je prost priziv na Pokrajinsko upravi, oddelek za kmetijstvo v
Ljubljani v roku 14 dnij, računjeno od dneva, ki sledi dnevu vročitve te razsodbe. Morebitni
priziv, kateri pa glede uspostavitve jezu v prejšnji stan z ozirom na javno varnost nima
odložilne moči, bi bilo vložiti pri podpisanem okr. glavarstvu.
Razlogi:
V tenorju razsodbe navedeni mlinarji in žagarji so pri komisijonelnem ogledu sami
priznali, da so brez oblastvenega dovoljenja napravili prizidek v mnenju, da takega
dovoljenja ne potrebujejo, osobito ker so bili prepričani, da bodo potom prizidka na jezu
dobili več vode za svoje obrate.
V smislu drugega člena kranjskega vodopravnega zakona je treba za vsako
prenarejanje vodnih nprav, katere imajo vpliv na lastnost vode, na njen tek in njeno višino ali
katero utegne poškodovati bregove, prejšnega dovoljenja politične oblasti. Da ima na starem
jezu prizidani nastavek te lastnosti, sledi iz izjav zastopnika generalne inšpekcije vode,
oddelka za zagradbo hudournikov, gradbenega izvedenca zastopnika, izvedenca državnih
železnic in iz izpovedbe ing. Viljema Puticha agrarnega inšpektorja, kateri je svoječasno vodil
vso napravo odtočnega kanala iz potoka Bistrice v jamo Tentero, katere izjave se popolnoma
krijejo v tem, da je na jezu napravljeni prizidek v škodo cele ribniške in kočevske doline in da
ga je ne glede na zahtevo interesentov že iz javnih ozirov brez odloga odstraniti, ker se bliža
jesenska poplava.
Prestopek samolastne naprave prizidka, katera se je izvršila v juliju minulega leta, je v
smislu člena 52 citiranega zakona zastarel, toda zastaranje se v smislu 2. Odstavka člena 52
cit.zak. ne tiče dolžnostij, ktere se nalagajo kršitelju po členu 50 cit. zakona.
Okrajno glavarstvo Kočevje, dne 30.8.1922«78
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To so bili le nekateri najbolj zanimivi drobci iz zakladnice vsakdanjika obrtnikov
mlinarsko – žagarske stroke, ki so plesali neskončni ples z vodnimi elementi Ribniške doline,
jih včasih pohodili kot kakšni nevešči plesalci in dobili zaušnico zaradi počasnosti učenja na
lastnih napakah a vendar vselej nekako pripeljali ples mlinskih koles do konca. S prihodom
nove industrijske dobe po drugi svetovni vojni je bil nadaljevalni tečaj plesa prekinjen.
Množično naravnana proizvodnja ni bila prijazna do samooskrbnih obratov katerih tržišče je
le v najboljšem primeru segalo onstran domačega geografskega okolja. Tradicionalne mlinsko
– žagarske obrate vezane na tekočo vodo kot glavno pogonsko silo so začeli zamenjevati
zmogljivejši stroji, ki so s pomočjo elektrike in ostalih novih pogonskih energentov ter
prostorsko neodvisnostjo predstavljali premočno konkurenco. Kljub temu pa velja odločilne
vzroke za propad predvsem mlinarske dejavnosti na območju Ribniške doline iskati drugje.
Najpomembnejši vzrok je nedvomno predstavljala gradnja regionalnega vodovoda Kočevje –
Ribnica. Številni izviri in vodna zajetja iz katerih so se napajali mlinsko – žagarski obrati so
bili sedaj prirejeni in prilagojeni funkcioniranju vodovoda, kar je pomenilo, da so mlinska
kolesa kar naenkrat ostala brez vode. Nekateri mlinarji so se vseeno prilagodili in posodobili
svoje obrate, vendar so jih kmalu pokopali previsoki davki, ki jim jih je za obratovanje
zaračunala država. Zanemariti ne smemo tudi splošnega trenda preobražanja večinsko agrarne
družbe v novo industrijsko in spremljajoče rahljanje tradicionalnih družbenih vrednot, ki so
kulminirali v intenzivni deagrarizaciji tako prostora kot mišljenja. Ostareli mlinarji niso imeli
svojih naslednikov in značilno klopotanje je v osemdesetih ter devetdesetih letih dokončno
potihnilo. Na drugi strani je tradicija žagarske obrti preživela, najprej je prišlo do
koncentracije vseh obratov v obliki velikega lesnega podjetja INLES, po osamosvojitvi in s
prehodom v novo tisočletje pa so se od matičnega podjetja odcepila nekatera manjša, ki so se
specializirala za posamezne proizvode iz lesa in tudi drugih materialov. V zadnjem času se
pojavljajo nekatere osamljene pobude o rekonstrukciji vsaj kakšnega mlina, ki je nekoč krasil
Ribniško dolino, za potrebe turistične dejavnosti, vendar zaenkrat še ni ljudi, ki bi jih glasba
mlinskih koles tako začarala, da bi se ta projekt realiziral.
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5.2. Oskrba z vodo na območju Ribniške doline

V tem poglavju bodo na podlagi razpoložljivih virov predstavljeni temeljni obrisi
razvoja oskrbe z vodo v Ribniški dolini od leta 1850 do danes. S pomočjo arhivskih drobcev
bom najprej poskušal orisati glavne zakonitosti oskrbe z vodo v drugi polovici 19. stoletja,
kjer so se ljudje hkrati naslanjali na prejšnje vzorce preskrbovanja z vodo in istočasno iskali
alternativne, moderne rešitve. Ribniški trg je pravi odraz iskanja novih rešitev saj je bilo tretje
naselje na Kranjskem, ki se je odločilo za zgraditev lastnega trškega vodovoda daljnega leta
1894. Ruralno zaledje pa je bilo na drugi strani prikovano na bodisi nekajtedensko prevažanje
vode v sodih s konjsko vprego, katero so zajemali iz nekaj ur oddaljenih potokov, bodisi na
tradicionalno oskrbo s pomočjo kapnic, oziroma štirn. Nekatere vasi so šele proti koncu
devetnajstega stoletja zgradile zadostno število vodnjakov, ki so vsaki hiši v vasi omogočali
razmeroma normalno oskrbo z vodo. V obdobju med obema svetovnima vojnama so se
povečali javni pozivi po ureditvi oskrbe z vodo na ravni celotne Ribniške doline in ne samo v
okviru obstoječega, takrat že močno načetega, trškega vodovoda. Do začetka realiziranja želja
ruralne okolice po čisti pitni vodi iz pipe, je prišlo v desetletjih po drugi svetovni vojni, ko je
izgradnja regionalnega vodovoda Kočevje – Ribnica pripeljala dragoceno surovino v večino
naselij Ribniške doline. Nekatera naselja pa so bila primorana, zaradi specifičnosti kraškega
sveta, poiskati druge načine ovodovodenja. V zadnjem delu tega poglavja bom zato predstavil
oskrbo z vodo v naseljih Velike Poljane in Sveti Gregor.

5.2.1. Oskrba z vodo v Ribniški dolini v drugi polovici 19. stoletja

Raznolikost glede oskrbe z vodo v Ribniški dolini je prav tako geografsko pogojena.
Prepletanje predelov z različno odpornostjo in propustnostjo kamnin je narekovalo svojstvene
načine pridobivanja vode za temeljne človekove potrebe. Že v prvem delu diplome sem tudi
nakazal povezavo med starostjo naselij in dostopnostjo ter kvaliteto vodnega vira. Za območje
zgornjega toka Sodraške Bistrice od izvira v Kadicah do Sodražice na žalost nisem uspel
pridobiti relevantnih virov, ki zadevajo oskrbo z vodo, za obdobje druge polovice 19. stoletja,
zato bom podal lastne zaključke in predvidevanja. Določene paralele lahko potegnemo tudi na
podlagi načina ovodovodenja v spodnjem toku Sodraške Bistrice. Glavna rečica Ribniškega
območja se v zgornjem toku napaja s številnimi pritoki, ki pritečejo s slabo prepustne
dolomitne Velike gore. Prostorska razporeditev, količina in dostopnost večine manjših ter
večjih izvirov in vodnih jam je od nekdaj botrovala k njihovemu intenzivnemu izkoriščanju
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bodisi za potrebe mlinarsko – žagarske obrti bodisi za potrebe oskrbe s čisto pitno vodo,
studenčnico. Naselja razpotegnjena vzdolž Velike gore (Globel, Jelovec, Ravni dol, Kot,
Dane, Bukovica, Rakitnica) so tako od nekdaj uporabljala v podnožju ležeče studence za
oskrbo s kvalitetno pitno vodo. Ostale naselbine, ki so bile stacionirane na nasutem dolinskem
območju Sodraške Bistrice pa so na tak ali drugačen način vodo pridobivala direktno iz rečice
(zajemanje s škafi ali sodi in prevažanje z vozovi, obstoj vodnjakov polnjenih bodisi s
podzemno vodo, oblika preprostega vodovoda s štirno, bodisi s padavinsko vodo, kapnice, ali
pa kombinacija obojega). V obravnavanem obdobju ne smemo pozabiti na nekatere z ilovico
zadelane luže in kale, ki so bili namenjeni napajanju živine na paši.

Pridobljeno arhivsko gradivo razsvetljuje način oskrbe z vodo v spodnjem delu
Sodraške Bistrice s poudarkom na centralnem naselju Ribnica. Za osnovo mi bosta služila
Izkaz o obstoječih cisternah, studencih, napajališčih iz leta 1908 in Seznam vodnjakov,
cisteren, napajališč na območju občine Ribnica leta 1892. Terminologijo, prostorsko
razporeditev, količino in vrsto posameznih za oskrbo z vodo uporabljenih in izrabljenih
vodnih virov ter odgovarjajočih naprav pa bom razčiščeval in dopolnjeval z ostalimi
arhivskimi drobci iz življenja ribniškega življa. Okrajno glavarstvo v Kočevju je 19.
septembra leta 1892 poslalo Županstvu Ribnica obrazec in navodila za popis v županstvu
obstoječih vodnih virov namenjenih za oskrbo z vodo. Navodilo za izvedbo popisa je imelo
naslednjo vsebino:

» V prigibu se pošlje županstvu obrazec po katerem mora se narediti izkaz vodnjakov
in kapnic (cistern) nahajajočih se v tamošnji občini in sicer za vsako vas in za vsak posamni
kraj posebej.
Take izkaze zapovedalo je visoko c. in kralj. ministerstvo za notranje zadeve in imajo ti
namen, podati pregled, na koji način se prebivalstvo preskrbuje z pitno vodo, zatorej morajo
biti sestavljeni z nar večjo točnostjo, pravičnostjo in vestnostjo. Vsako olepšavanje, pa tudi
vsako zakrivanje dejanskih kvarov in neprilik mora pri sestavljenji takih izkazov izostati, in se
le to vpisati kar v resnici obstoji. – Županstvo naj toraj pred sestavljenjem tih izkazov se
dobro pouči od zvedenih mož in se tudi lastno prepriča v kakem stanju se nahajajo vodnjaki
in kapnice (cisterne) in imajo li kako pomanjkljivosti in katere? Posebno vestno mora se
odgovarjati na vprašanja v rubriki opombe. Tam kjer imajo vodnjaki in studenci posebna
imena naj se navedejo po imenih, drugače naj se pa pove, na katerem prostoru se nahajajo in
kako so daleč od vasi ali trga.
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Pri kapnicah ali cisternah naj se pove ime in hišna številka lastnikova in če je kapnica
vsa ali deloma z cementom zidana. Izkazi naj se predložijo nar kasneje čez eden mesec.«79

Vrlim ribniškim Občinarjem je nazadnje uspelo sestaviti bolj kot ne pomanjkljiv
popis, ki pa vendarle prikaže poglavitne značilnosti takratne oskrbe z vodo v občini.

KRAJ

ŠTEVILO
OPOMBE
V
tej
rubriki
seda
odgovor na sledeča
VODNJAKOV
KAPNIC/ CISTERN
vprašanja
in
sicer:
javnih
privatnih
javnih
privatnih

RIBNICA

4
1

11

2

HROVAČA
GORIČAVAS

1
1

2
1
GORENJAVAS
BREG

1

LAZE

79

8

ZAL, Občina Ribnica, škat. 33, fol. 3030.
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a.) V kakšnem stanu se nahajajo javni
vodnjaki in kapnice /cisterne/ ali v dobrem
stanu ali so potrebni popravljanja in kateri
so potrebni popravljana?
b.) ali imajo vodnjaki in kapnice zadosti
vode za tisti kraj, ali se mora pitna voda
tudi iz rek, potokov in ribnjakov
preskrbeti?
c.) ali se nahajajo v kraji ali blizu njega
studenci, kateri davajo v zdatni obilnosti
pitne vode?
Vodovodi iz Bistrice Rudesch št. 1, Župnija
št. 9, And. Winkler št. 13, Matija Križman
št. 20
Vodnjaki v kterih se voda sama nabira, kjer
je močviren svet, ti so: Trški vodnjak, D.
Theod. Rudeža; Jakob Oražem, 110, Jožef
Merhar št. 109, Franc Levstek št. 113,
Janez Lesar št. 11, Nikolaj Petek št. 117,
Burgar Marko št. 121, Karol Burgar št. 23,
Tomaž Poljanšek št. 126, Marija Perhaj št.
129, Andrej Levstek št. 131, Stefan
Hambergar št. 148.
Kapnice: Andrej Podboj št. 25, Jožef
Podboj št. 69; Vode je sicer zadosti v
potoku Bistrici vendar se naredi v bodočem
letu vodotok iz pod velikegore studenčnica
Vodovod iz Bistrice obstoji v dobrem stanu
Vodovodi iz Bistrice posestnikov; Pogorelc
33, Levstik 32, J. Bolha 38, Oražem 37
Lovšin Franc 52, Lovšin 34 Mati 32 Levstik
40 Knaus 58.
Kap Franc Ilc št.20 in Franc Lovšin 43
Gasper Stam 8, Kljun 10, Prelesnik 13,
Ambrožič 12, Knaus 14 Petek 25 Ambrožič
51 Hönigman 22
Za celo vas iz Bistriškega potoka
Rabijo vodo iz potoka Bistrice
Petek Franc 2, Zadnik Janez 3, Petek Anton
5, Prelesnik Anton 6, Novak Anton 7,
Govže Anton 12, Petek Franc 15, Dejak
Franc 27; ostalih 28 posestnikov rabi vodo
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iz Bistriškega potoka
Miha Dejak 1, Luka Krajec 2, Karol Kljun
3, Oberstar Jakob 4, Oberstar Andrej 5,
Petek Janez 7
Janez Knaus 1, Alois Arko 2, Miha Lovšin
OTAVICE
26
3, Ignacij Smole 4, Peter Marič 5, Janez
Pucelj 6, Janez Kljun 7, Janez Dejak 8,
Marija Petek 9, Matija Lovšin 10, France
Dejak 11, Jakob Pahule 12, Peter Arko 13,
Janez Dejak 14, Franc Zadnik 15, Anton
Knaus 19, Anton Zobec 20, Jakob Cebin
22, Matija Mihelič 21, Franc Arko 23,
Jakob Oražem 24, Stefan Čampa 25, Jakob
Bojc 26, Miha Petek 27, Jurij Petek 28,
Janez Gnidica 29
Jožef Dejak 3, Matija Hönigman 4, Andrej
LIPOVEC
11
Hönigman 5, Franc Dejak 6, Marko Lovšin
7, France Pust 8, Jakob Oražem 9, France
Šobar 10, France Dejak 11, Janez Levstik
12, Petek Franc 17
Anton Gornik 2, Ana Dejak 3, Lovro
MAKOŠA
3
Hönigman 4
TABELA 2: Seznam vodnjakov, cisteren, napajališč na območju občine Ribnica leta 189280
ZAPUŽE

6

Z vidika oskrbe z vodo je najbolj zanimiv vzhodni del Ribniškega polja v podnožju
brezvodne Male gore, ki se razprostira v dinarski smeri in zaradi prepredenosti z vrtačami in
drugimi kraškimi mikrooblikami že od nekdaj nosi ime Vrtače. Tu ležijo manjše vasi
mlajšega nastanka, ki so imele že v osnovi velike probleme glede dostopnosti do vodnih
virov. Iz zgornjega seznama je sicer razvidno, da so bile vasi Laze, Zapuže, Lipovec, Otavice
in Makoša leta 1892 primerno opremljene s kapnicami, ki so razen v sušnih mesecih
omogočale nemoteno preskrbo z vodo. Izkaz o obstoječih cisternah, studencih, napajališčih iz
leta 190881 nam razkriva, da gre za kapnice, ki so imele v povprečju kapaciteto okoli 40 m3
(400 hl). Jernej Zupančič v svojem članku Kapnice – pomemben element kulturne dediščine
dolenjskih kraških pokrajin, kjer podrobno predstavi različne tipe kapnic, ki so se pojavljale
na širšem območju Suhe Krajine v neposrednem sosedstvu Ribniške doline, za ogromne
kapnice omenja tiste, ki imajo kapaciteto nad 50m3.82 Omenjene vasi so tako krasile srednje
velike kvadratno ali pravokotno oblikovane kapnice katerih ogrodje je bilo sestavljeno iz
okoliških blokov apnenca raznih velikosti. Lastniki so na ta način ubili dve muhi na en mah;
po eni strani so brez problema in stroškov prišli do gradbenega materiala po drugi strani pa so
s tem določen del zemljišča otrebili kamenja in ga naredili primernega za kmetijsko
obdelovanje. Prav dostop do primernega materiala je prebivalcem vzhodnega dela Ribniškega
80

ZAL, Občina Ribnica, škat. 33, fol. 3030.
ZAL, Občina Ribnica, škat. 18, fol. 1659.
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Jernej Zupančič, »Kapnice – pomemben element kulturne dediščine dolenjskih kraških pokrajin«, Rast 3 – 4
(Ljubljana, 2003), 271.
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polja omogočal gradnjo tako velikih kapnic, ki bi bile za njih drugače prevelik finančni
zalogaj. Za primerjavo lahko navedem velikost belokranjskih kapnic, ki so v povprečju
dosegale kapaciteto 35 m3, kar lahko pripišemo pomanjkanju potrebnega materiala za gradnjo
in posledično večjim gradbenim stroškom.83 Obodi in dna so bili zadelani z neprepustno
ilovico ali glino zahodnega in južnega dela Ribniškega polja, globina pa ni presegala štirih
metrov. Nekatere so imele naprave za črpanje vode po principu panonskega vodnjaka na
vzvod, nekatere pa so se že ponašale s štirnami. V začetku 20. stoletja se je pri imetnikih
vodnih naprav pojavil trend ojačevanja sten kapnic z betonom, ki je bistveno izboljšal
kvaliteto shranjevane padavinske vode. Na prvi pogled se zdi oskrba z vodo v vaseh
vzhodnega dela Ribniškega polja okoli leta 1892 nemotena, končna, organizirana, če pa
pogledamo nekatere mlajše dokumente pa hitro naletimo na trnovo pot, ki so jo morala
prehoditi našteta naselja, da so vzpostavila in dosegla nivo ovodovodenja, ki so ga imele
konec 19. stoletja. V dokumentu letnice 1893, ki opisuje spor med vaščani vasi Otavice in
Goriča vas glede vzdrževanja določene ceste naletimo na notico, da je morala še pred
petnajstimi leti večina prebivalcev Otavic z vozovi hoditi nekajtedensko zajemati vodo v vas
Prigorica k potoku Ribnica. To opravilo jim je vsakokrat vzelo po nekaj ur dragocenega časa,
ki bi ga drugače preživeli na polju pri vsakodnevnih kmečkih delih.

»Prošnja
Ko sem dobil povelje, da se mora zaostala občinska pot popravit, ki meji Otavce in
Goričovas sem se začudil. Kako da bi mogli vender možje kateri imajo le vender še kulkej
zastopnosti ali razuma, tako deleč zatirati, eno Vas, katera jim je bila že mnogo let za
potnožje, in smo jim tudi še vedno. Ali žali Bog da bi vender ne prišli k pravim spoznanji, da
jim ga po naših užitkih še preveč popravljamo. Popravljamo ga, do imenovaniga pota
malokeržizče večkrat smo ga tudi v menj, le enkrat nekoliko dalje. In mi Otavčanje smo
pripravleni pri starim stati, ako ravno ga rabmo mi komaj četerti del, to je manj kakor oni.
Res je, da pred petnaistmi letmi smo tudi mi več pot rabli, zato kjer nismo imejli vodnjakov
ali zdaj imamo vodnjake vsi, in le v veliki suši nekterim vode primanjkuje, pa v takim času
so kmetam še ptuja pota odperta. Nasproti pa Goričovlani dobili so več oralov gozda ker
popred imejli niso, in mislim, ravno zato morejo več potu delat kjer ga tudi več rabjo.
Popolnoma dokazano je s tem, da bi primirjov naših sto voz, in njih en tisoč na to bi
zamogel jest kakor vsi moji zdolaj potpisani Vaščanje iz prisego poterdit. Ali naj bi ako so
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Dušan Plut, Belokranjske vode (Novo mesto, 1988), 126.
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zadostni razmerili pot od njih Vasi to je od žage do naše Vasi, potom ga prevzamemo na
polovico. Tudi smo zadovolni naj bi dali na ptuje prisežne možje, naj nam oni to stvar
popravici presoje.
Zatoraj prosmo mnogo spoštovano Županstvo da nam blagovolite, da se stvar
popravici zameri ali pripozna kaj da je pravo.«84

SLIKA 15: Kapnica v vasi Otavice (VIR: Gregor Kranjec, 2010)

Zgornji dokument sem predočil v celoti tudi zato, ker je bila vsebina spora tako
delikatna, da je priromala v kancilije Vrhovnega upravnega sodišča na Dunaju. Očitno se je v
banalen spor o tem, kdo mora popravljati cesto, vrinil tudi osebni ponos posestnikov vasi
Otavice. Zanimivo zgodbo ovodovodenja nam pripoveduje naselje Laze, oziroma današnji
Dolenji Lazi. Iz seznama leta 1892 je razvidno, da je imelo 8 posestnikov privatne kapnice
podobnih dimenzij in struktur kot tiste v Otavicah, ostalih 28 pa je moralo hoditi po vodo z
vozovi k potoku Bistrica. Seznam iz leta 1908 nam posreduje le podatek, da imajo v dotični
vasi za oskrbo z vodo vodovod iz studenca in oddaljeni potok Bistrico. Gordijski vozel nam
prereže dokument iz leta 1905 v katerem so se vaščani Dolenjih Lazov obrnili na županstvo v
Ribnici s prošnjo, da bi jim inženir Putick, tisti, ki je napravil odvodni kanal iz Bistrice v
84
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Tentero, napeljal podzemno vodo v enoten vaški vodnjak. Sama vas Dolenji Lazi je
stacionirana v podnožju Male gore, kjer se po različnih kanalih voda Tržiščice, ki se izgublja
v ponoru Tentera, steka v izvire Krke tako pri zaselkih Gradiček in Trebnja Gorica kot pri
Dvoru. V nekaj letih je bil projekt izpeljan in vaščani so dobili »vodovod iz studenca«, ki je
bil v bistvu vodnjak, ki je imel dostop do podzemne vode bližnjega potoka Tržiščice.85 Za
vasi Zapuže, Lipovec in Makoša so bile tudi značilne večje kapnice kvadratnih oblik, ki so
prebivalce uspešno oskrbovale z vodo skozi celo leto.

Ostala naselja ležeča ob spodnjem toku Sodraške Bistrice so se tako ali drugače
direktno oskrbovala iz vodotoka. Posebna je vas Breg, kjer so še do druge svetovne vojne po
vodo hodili neposredno k rečici, medtem ko so v Gorenji vasi, Hrovači ter Goriči vasi
napeljali vodo do vaških vodnjakov s štirnami, ki so bili zmožni preskrbeti celotno
prebivalstvo. Trg Ribnica je poglavje zase in bo obsežne obravnave deležen na prihodnjih
straneh. V Hrovači se je pobuda, za izgradnjo dveh vodnjakov s štirnami, ki bi zadovoljila
potrebo po pitni in »industrijski« vodi, pojavila že leta 1873. Takrat se je večina posestnikov
odločila za modernizacijo preskrbe z vodo, ki je bila do takrat mogoča le z zajemanjem
neposredno iz rečice Bistrice. Svoje zahteve in načrte so vaščani posredovali ribniškemu
županstvu.

»Dans se snidejo posestniki v Hrovači, da bi se dogovorili na kaki način se bode
napelanje vode noter v vas napravilo, in sicer: (21 posestnikov z imeni in priimki, katerih
naštevanje na tem mestu ni relevantno)…
1. Mi gori imenovani sklenemo stem dogovorom da bomo v naši vasi v dveh krajih
vodnjake/štirne narediti pustili in vodo z potoka tako imenovane bistrice napelali.
2. Kar bo stroška vdenarjih ali druziga dela naj bo pač, al z vozam nas zadelo pri tem
opravilu, bomo stim odločkom imeli:

a.) Vsi tu zdolaj podpisani razun dveh kajžarjev imamo vsi enako dolžnost, to je vsi glih
denarnega plačila, tako tudi vsi glih delat, samo gori opomnjena kajžarja, le kar
denarniga stroška zadeva bosta tretji del manj plačala delala glih, kakor nas eden.
b.) Kar ni tukaj sedaj imenovanih sosedov, da bi se znami v to delo še zavezali, imajo
stem pristavkom odlok, zraven stopiti in sicer: prej ko to delo pričnemo se morajo
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tukaj zglasiti in z svojim podpisom zraven vpisati ako ne, se bodo morali pozneje,
zdenarjem zraven priklopiti, ali z sosesko se za plačilo pogoditi.
c.) Temu vsled smo tudi zdaj tri oskrbnike zvolili, kateri bodo mogli za zvršavanje tega
dela skerbeti, in naročene opravila natanko dokler ne bo delo končano storiti in to
bres plačila, samo tisti stroški bodo povrjeni, kar bodo mogli posebej imeti v svojimu
opravku, in ti so zvečino glasov zvoleni Pervi Tekavec št. 28, druga dva Janez Peček
Janez Zobec.
S tem se zapisnik sklene in podpiše«86

SLIKA 16: Prenovljen vodnjak v Hrovači (VIR: Gregor Kranjec, 2010)

Predstavljeni seznam iz leta 1892 nam glede Hrovače pravi, da ima vas »vodovod iz
potoka, ki obstoji v dobrem stanu«87 (vaški vodnjak s štirno, kot dopolnitev temu pa so ljudje
še vedno hodili vodo zajemat v rečico Bistrico). Nazadnje bom predstavil še agonijo
prebivalcev Gorenje vasi, ki je dandanes del centralnega naselja Ribnica, ki so hoteli že leta
1875 napeljati vodo iz glavnega vodotoka Ribniške doline a to niso mogli zaradi
nasprotovanja mlinarjev, ki so se bali, da bi jim odvzeli vodo potrebno za obratovanje
mlinsko – žagarskih obratov. Glede na opombo iz seznama, ki pravi, da se je vas leta 1892
86
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ZAL, Občina Ribnica, škat. 42, fol. 4369.
ZAL, Občina Ribnica, škat. 33, fol. 3030.
79

Geografsko – zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850 naprej

oskrbovala iz enega samega vodnjaka sledi, da je občina nazadnje uslišala njihove prošnje in
dopustila napeljavo vode iz Bistrice, ki je tako polnila skupni vaški vodnjak s štirno. Na tem
mestu bom napisal nekaj stavkov iz dokumenta o prošnji prebivalcev Gorenje vasi za
napeljavo lastnega vodovoda.
»Slavno c. k. okr. glavarstvo!
Vdano podpisano županstvo vljudno naznanja, da soseska Gorenavas, želi vodo iz
potoka bistrice in sicer nad mlinom gosp. Janeza Marolta vzeti in v vas napeljati. Dalje so
hotli tudi z mlinarji, posebno z Janezom Maroltam se z lepim porazumeli ako bi bilo
zahtevano kako odškodvanje. Dans 3.t.m. ob 9 uri predpoldan se je pri županstvu v Ribnici o
tej zadevi z zastopniki Gorenevasi in sicer v nazočnosti Andrej Cvara Janeza Viranta in Anton
Loušina, kakor tudi z dotičnimi mlinarji, Janez Marolt, Jozef Loušinom in Simon Pakižom
deržala obravnava da bi se bili kako dogovorili pa to ni blo mogoče storiti, samo gosp. Simon
Pakiž ni temu načinu nasproten a druga dva mlinarja ne zdobrim al zlepim ne pustila.
Županstvo je dalo tudi naj pervo razloček vodne postave od 26. julia 1872 in sicer kaj
in kako se ima o členu 5 in 56 storiti, pa vse je blo zastonj besedovanje.
Temu vsled se slavnem c. k. okr. glavarstvu vljudno prošnja stavi, da ono blagovoli to
vodno napravo razsoditi in v obravnavo skupaj sprejeti…

Zapisnik
narejen v občinski pisarnici v Ribnici dne 5. sept. 1875, pričujoči podpisani:
Na prošnjo spodnje soseske Gorenavas, skroz zastopnike, gosp. Andrej Cvara Janeza
Virant in Anton Loušina je županstvo vzadevi napelovanja vode v vas, dans k uljudnim
dogovoru mlinarje poklicalo in sicer po postavi od 26. julia 1872 na ktero se moč in vodna
pravica opira. Člena 5. in 56.
Temu vsled se prvi, gospod Janez Marolt na gori imenovano postavo vpraša jeli
zadovoljen, da smejo po zvedenom in storjenim načertu vodo napelati ali ne? Janez Marolt
odgovorim, da tisto vodo, kar čez mejni steber pada, naj odpelajo kakor jo hočejo, a njiže ne
pustim jemati, in vpogodbo zarad odškodovanja se tudi nič ne podam.
Gospod Simon Pakiž tudi vi se odgovorite na gori dano vprašanje? Jest stem, to
napeljavo vode za vGorenovas potrjujem in dodam, da le na čepe mora biti delo storjeno, da
voda nebo zmiram prosto tekla; druziga nimam nasprotka.
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Jest Jozef Loušin se odgovorim, da druzih vzrokov nimam nič. Le tako naj povodo
hodijo kakor so ponavadi, iz škafi al z vozmi.«88

Mlinarsko – žagarski ceh se je moral, na izrecno zahtevo okrajnega glavarstva v
Kočevju, umakniti in dovoliti vaščanom Gorenje vasi, da si uredijo »vodovod« po svoji volji.
Podoben sistem ovodovodenja je imela tudi Goriča vas ležeča približno en kilometer južno od
Ribnice. Razlika je le v tem, da so imeli vaščani dva zasebna vodnjaka (vsak del vasi se je
napajal iz svojega vodnjaka), dva zasebnika pa sta si napravila tudi kapnici. Z izjemo naselja
Ribnica so se v spodnjem toku Sodraške Bistrice in njeni neposredni ter malo bolj oddaljeni
okolici, prebivalci posluževali zgoraj opisanih načinov oskrbe z vodo.

Dolomitna hrbta, ki se vzpenjata nad dolino Bistrice v njenem srednjem toku, po
katerih so razložena naselja Jurjevica ter Breže na enem in Vinice, Zapotok, Sušje ter Slatnik
na drugem, so imela prva mešan sistem ovodovodenja s kapnicami in direktnim zajemanjem
iz rečice, v prvi polovici 20. stoletja pa že zasledimo obstoj enostavnega vodovoda
napajanega iz studenca, druga pa so se oskrbovala z vodo iz Zapotoškega studenca, ki privre
na plan pod cerkvijo Svetega Marka. V letih 1902 – 1904 je bil zgrajen vodovod Lipovšica –
Vinice – Zapotok – Sušje – Slatnik, ki je v vsako omenjeno vas instaliral primeren
rezervoar/cisterno za shranjevanje vode kapacitete okoli 50m3. Vsako posamezno naselje je
poleg glavnega rezervoarja dobilo tudi odgovarjajoče število vodnjakov s štirno ali na ventil,
korit za napajanje živine ter zaprtih izlivk za ostale potrebe povezane z dostopom do vode, ki
so zagotovili hitro in lahko oskrbo z užitno vodo za vse prebivalstvo. Za takratni čas in
prostor je bilo to vodovodno omrežje vrhunsko. Rezervoarji so bili zgrajeni iz dveh
delov/prekatov in imeli betonski obod, kar je onemogočalo kakršnokoli onesnaženje vode.
Zajeti studenec nad vasjo Lipovšica v Veliki gori je bil prav tako betoniran, na začetku je imel
filtracijski predel iz drobljenega kamenja, ki je zadržal večje delce, v notranjosti pa je imel
vgrajen enostaven filter, ki je še dodatno prečistil studenčnico. Na spodnjih slikah bodo
prikazani rezervoar pri zajetju nad vasjo Lipovšica, rezervoar za vas Sušje in rezervoar za vas
Vinice. Glede na geografsko bližino lahko sklepamo, da so imeli rezervoarji v vaseh ob
spodnjem toku Sodraške Bistrice, južno od Ribnice, podobno strukturo in kapaciteto.

88

ZAL, Občina Ribnica, Škad. 42, fol. 4421.
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SLIKA 17: Rezervoar pri zajetju studenčnice nad vasjo Lipovšica (VIR: Vaščani Sušja, 2009)

SLIKA 18: Rezervoar za vas Sušje (VIR: Vaščani Sušja, 2009)
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SLIKA 19: Rezervoar za vas Vinice (VIR: Vaščani Sušja, 2009)

Na naslednjih straneh sledi prikaz razvoja »Trškega vodovoda« v centralnem naselju
Ribnica konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja, z vsemi njegovimi dobrimi kot tudi slabimi
lastnostmi.

5.2.2. Trški vodovod v Ribnici od ustanovitve in tekom prve polovice 20. stoletja

Trg Ribnica je bilo tretje naselje na Kranjskem, ki se je lahko ponašalo z lastnim,
zaključenim vodovodom. Ta je svoje obratovanje začel leta 1894, potem ko je njegova
napeljava trajala debela tri leta trdega dela tako deželnih strokovnjakov za vodne naprave kot
domačinov. Začuda pa sem pri prebiranju arhivskega gradiva naletel še na zgodnejši poizkus
tedaj naprednih a malce naivnih prebivalcev ribniškega trga, da bi se oskrbeli z zdravo pitno
vodo iz studenca. Že leta 1873 je dozorela ideja, da bi ribniški trg imel svoj vodovod.
Občinske može je takrat zapeljal gospod Andrej Net iz Kokrice, ki jih je prepričal, da je
zmožen v trg napeljati vodovod iz lončenih cevi. Delo je bilo sicer v dveh letih opravljeno,
vodovod je nekajkrat nakazal čemu služi, kmalu pa se je izkazalo, da je napravljen premalo
strokovno in da tudi razne improvizacije ne morejo omogočiti njegovo nemoteno delovanje.
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Kljub temu se je gospod Net o svojem podvigu pohvalil v sedmem listu Kmetskih in
rokodelskih novic Janeza Bleiweisa iz leta 1875, na kar pa so občani Ribnice ostro reagirali in
brž napisali svoje videnje za takratni čas neverjetnega dosežka. Predočil bom še necenzuriran
osnutek odgovora na trditve Andreja Neta, ki je v nekoliko spremenjeni obliki izšel v eni
izmed naslednjih številk najbolj branega časopisa tedanjega časa v slovenskem jeziku.

»Iz Ribnice na Krajnskem
Dopis gosp. Andreja Neta iz Kokrice v 7 listu letoš. Novic nas Ribničane v mnogih
važnih ozirih sili besedo spregovoriti. Ne oporekujemo sicer, da oče Net ni vnet sadjorejec, ko
bi on le še to storil, na kar ga pod čerto slavno vredništvo opomni.
Kar pa njegove vodotoče zadeva, moramo očitno izreči, da nas je g. Net speljal na led.
Res je, da meri tukaj vodotok iz njegovih lončenih cevi čez 2000 sežnjev, in da se je Net mudil
z pokladanjem in popravljanjam njegovih šant dve leti; tudi ne tajimo, da nam je bil vodo –
pa z malim 5 palce visokim curkom za ene dni do našega trga pripeljal: a zdaj je že mesec
dni, da več ne teče, in tako obžaljujemo vedno bolj, da smo kdaj verjeli njegovim bahaškim
besedam, in, da moramo še dalje ostati ter čakati tako zaželjene bistre zdrave vode, za ktero
smo imeli že toliko stroškov.
G. Net se je k nam v Ribnico prišel šele učiti svoje cevi pokladati, ali ta praktika in
poskušnja, zlasti njegova domišlija ga bo drago stala; kajti tožba za povernitev čez 2000
goldinarjev ktere nam je terška blagajnica izplačala, mu je za petami.
K sklepu teh verstic priporočimo očetu Netu pri zdelovanji vodotokov več pozornosti
in možtva, ter dobrega cementa; častitemu občinstvu pak natanjčnih pismenih pogodeb z tem
možam – umetnikom.
Občani Ribniški ali Zastop ribniške občine«89

Optimizem ribniških tržanov, ki niso bili zadovoljni z opravljenim delom gospoda
Neta in ki so napovedali tožbo zoper njega pa je še istega leta splahnel. Kranjski deželni
odbor je namreč 29. oktobra zavrnil prošnjo tržanov, da se stroški za napeljavo vode pokrijejo
na račun srenjske blagajne. Še več, odbor je zahteval od županstva, da določi primerni davek,
ki bo omogočal delno pokritje nastalih stroškov, tako da bodo bila sredstva občinske blagajne
porabljena za ostale tekoče zadeve. Če bo županstvo omenjena navodila upoštevalo, bo odbor
premislil o višini denarja, ki se lahko porabi za pokritje investicije ob dodatnem pogoju, da
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ZAL, Občina Ribnica, škat. 42, fol. 4422.
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Občinarji predložijo zapisnik komisije, ki je pregledala ter pozitivno ocenila narejeno delo
gospoda Neta. Očitno je imel gospod Net dobre zveze v Kranjskem deželnem zboru, njemu v
prid pa je šla tudi naivno sestavljena pogodba s strani ribniških Občinarjev, ki so nazadnje
morali, kot vse kaže, za propadlo naložbo odgovarjati sami in seči v lastne žepe.90

SLIKA 20: Perici ob Bistrici v Ribnici na Dolenjskem (VIR: Muzej Miklova hiša Ribnica)

Pravi vodovod, ki je bil dalj časa funkcionalen in ki je tržanom omogočal oskrbo z
zdravo pitno vodo, je bil dan v uporabo leta 1894. Takrat se je k realizaciji projekta pristopilo
bolj resno. Načrte so izdelali za to odgovorni deželni organi, ki so določili tudi glavnega
projektanta inženirja Hraskija, najbolj pomembne dele vodovoda kot so bile na primer zalivke
pa so kupili pri Dunajskemu trgovcu Wagnerju. Pri ostalih težaških delih kot so bili razni
izkopi, prevozi potrebnega materiala, betoniranje in podobno pa so uporabili razpoložljivo
domačo delovno silo. Celotni prihodki in odhodki projekta so se skrbno in natančno beležili v
tako imenovanem Vodovodnem računu, ki je transparentno prikazoval kako je potekala sama
izgradnja ribniškega trškega vodovoda.91 Oddaljeni raziskovalci preteklosti bi lahko sklepali,
da so se Ribničanje hitro učili iz lastnih napak.

Kratko osebno izkaznico trškega vodovoda zasledimo v dokumentu iz leta 1903, ko se
je občinski gospodarski odbor odločil, da bo podaljšal najnovejšo pridobitev naselja vzdolž
90
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Prav tam.
ZAL, Občina Ribnica, škat. 30, fol. 2750.
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ceste, ki vodi do železniške postaje, kjer so se začele graditi prave velike meščanske hiše. Kot
ponavadi tudi tokrat ni šlo brez raznih pritožb in nasprotovanj. 77 tržanov in tržank je
protestiralo podaljšanju vodovoda na stroške trške blagajne. Zahtevali so, da naj gredo vsi
izdatki na račun interesentov, kateri so bili v tem primeru Dolenjske železnice, gospa
Erhovnic – lastnica restavracije na železniški postaji in gospod Ančik – premožni lekarnar
ribniškega trga. Njihov glavni argument je bila visoka cena investicije, ki naj bi dosegla ceno
nekaj tisoč goldinarjev, kar pa naj bi bilo za obubožano občinsko blagajno pogubno.
Gospodarski odbor je na skupno pritožbo odgovoril zelo precizno in ovrgel vse očitke
tožnikov. Na tem mestu bom predstavil nekaj najbolj zanimivih odlomkov iz omenjenega
dokumenta, ki med drugim razkrivajo značilnosti samega vodovoda in načina oskrbe z vodo v
ribniškem trgu.

»…Vodovod je bil spomladi 1894 leta dovršen ter se je dne 7/6 1894 ob veliki
navdušenosti ribniškega prebivalstva slovesno otvoril. Stroški so znašali okroglo 29.000
goldinarjev, precej več, kakor se je prvotno mislilo, ker se je vstreglo vsem količkaj
upravičenim željam. Napravilo se je 8 hidrantov in 11 izlivk, 1 monumentalen vodnjak v sredi
trga. Od tega časa do sedaj se je napeljala voda tudi v 28 hiš, poslednje seveda na stroške
dotičnih posestnikov. Podpor za vodovod je dobil trg od dežele 5000 gld., od poljedelskega
ministerstva 5000 gld., prostovoljnih doneskov tržanov 1937 goldinarjev in od Posojilnice v
Ribnici v prvih letih 1120 gld., vsega skupaj nad 13.000 gld. Tako da je bilo nepokritih še
blizo 16.000 gld. Tega kapitala ni nihče plačal, najmanj pritožitelji, ampak se samo obresti in
deloma amortizacija plačuje iz tržkih sredstev. Za to je treba na leto približno 800 gld., ter
morajo prispevati vsi tržki davkoplačevalci, bodisi da stanujejo na oblaki ali pa ob
kolodvorski cesti. Zaradi tega morajo pa tudi vsi biti deležni dobrote vodovoda. vodovod se ni
delal samo za tiste prebivalce, ki so živeli leta 1894 v Ribnici, ampak tudi za sedanje in za
tiste, ki pridejo za nami ter bodo morali prispevati za plačevanje obresti in v to svrho
najetega kapitala...92

V nadaljevanju gospodarski odbor poda natančne izračune, koliko davkov in
raznoraznih naklad, med drugim tudi za vodovod, plačujejo ribniški davkoplačevalci in
izpelje sklep, da interesenti za podaljšanje vodovoda, gospa Erhovnic, lekarnar Ančik in
posestnik Modic, sami plačujejo okoli 2/10 vseh trških dajatev, pritožniki pa skupaj le 1/10 in
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da že iz teh izračunov sledi, da se ne more od njih zahtevati, da samo na lastne stroške
zgradijo 477 m dolg podaljšek vodovoda do železniške postaje.93

»…O izdajanju tisočakov ni govora. Vodovod se podaljša iz trga do glavnega poslopja
na postaji, 477 metrov daleč. Stroški so prav obilo računjeni na 4800K, ker je projektant sam
hotel prevzeti delo, znašali ne bodo nad 400K, brže manj. Za to zgradbo so zagotovili gospa
Erhovnic, katera je že prvikrat plačala za vodo 200K, še 400K, gospod Ančik 200K ter
Dolenjske železnice 2000K, kar znese skupaj 2600K. Primanjkovalo bode tedaj kvečemu
1400K. za obrestovanje tega kapitala bi se rabilo 70K. Vodovodna naklada od Erhovničeve
hiše pa bi znašala 85K, ako se vodovod podaljša do hiše. Tudi gospod Ančik ima prazno
stanovanje v hiši, katero bi potem lažje oddal. Drugim tržanom ne bode tedaj treba ničesar
več plačevati. Da bi se pa voda napeljala v hiše ali železniška poslopja na skupne stroške, na
to nihče ne misli. Od nikogar se pa ne more zahtevati, da bode 400 do 500 metrov daleč
napeljeval vodo v svojo hišo…«94

Iz dokumenta je razvidno, da je med občinskimi veljaki vladalo enotno stališče, da se
mora trg, zaradi povečane gospodarske dejavnosti tudi na račun novozgrajene železnice
Kočevje – Ljubljana, načrtno prostorsko širiti, kar pa je bilo mogoče le v smeri nove
Kolodvorske ulice in potem takem je bilo podaljšanje vodovoda do kolodvora v občo korist
celotnega prebivalstva naselja Ribnica. Omenjene so bile tudi pozitivne lastnosti oskrbovanja
z vodo neposredno iz vodovoda, ki je izkoreninil do tedaj zelo pogoste bolezni zaradi slabe
kvalitete pitne vode (kolera), ki so redno terjale smrtne žrtve. »Trški zastop je sklenil
podaljšati vodovod nikomur na kvar, ampak s stališča pravičnosti in v očividno korist trga.«95
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Prav tam.
Prav tam.
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SLIKA 21: Korito za napajanje živine na Mlaki (VIR: Muzej Miklova hiša Ribnica)

SLIKA 22: Korito za napajanje živine na Ugarju (VIR: Gregor Kranjec)
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SLIKA 23: Železniška postaja Ribnica v prvi polovici 20. stoletja (VIR: Muzej Miklova hiša Ribnica)

Prebivalci Ribnice so se morali naučiti »kulture« uporabe vode, ki jim je bila, od
ustanovitve vodovoda naprej, na dosegu rok. Mislili so, da imajo na razpolago neomejene
količine vode, ki enostavno priteče v Ribniški trg. Nesmotrno in potratno ravnanje se jim je
večkrat maščevalo zlasti v poletnih mesecih, ko je zaradi prevelike porabe konstantno
prihajalo do pomanjkanja dragocene dobrine in so se morali posledično zatekati k
tradicionalnim oblikam preskrbovanja. V začetnem obdobju obstoja vodovoda tako večkrat
naletimo na opozorila različnih institucij o smotrnejši rabi življenjske kapljice. Leta 1899 je
na primer gasilsko društvo pobaralo lastnike, ki so imeli vodovod napeljan direktno v svoje
domove, da naj ne pretiravajo z zalivanjem svojih vrtov, ker s tem povzročajo splošno
pomanjkanje v ostalih predelih ribniškega trga in da izlivke niso namenjene pranju solate in
ostale zelenjave.96 Leta 1905 se je več posestnikov pritožilo, da izlivke puščajo in da so
pokvarjene. Po komisijskih pregledih se je ugotovilo, da posamezniki uporabljajo vodo iz
izlivk za razne zadeve, po uporabi naprave pa le – te ne znajo pravilno zapreti, kar je
poglavitni vzrok za puščanje in nepravilno delovanje.97 Takih in podobnih drobcev iz
ribniškega »vodovodnega« vsakdana je nešteto, vsi pa nam ponovno prikazujejo vsevedno,
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ZAL, Občina Ribnica, škat. 29, fol. 2696.
ZAL, Občina Ribnica, škat. 30, fol. 2778.
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malce »butalsko« naravo ribniškega človeka, ki se je navduševal nad novimi stvarmi a včasih
v tej svoji vnemi pozabil na temeljne zakonitosti narave, enkrat zavestno, drugič ne.

Obdobje gradnje vodovoda predstavlja zgodnje zametke industrializacije in
modernizacije trškega življenja, ki sta bili nošeni z vse bolj ekonomsko in politično
osvobojenim narodno zavednim meščanskim slojem. Prav ta želja po napredku je bila gonilna
sila za različne inovacije, ki so zahtevale pravo mero drznosti in znanja. Zaradi specifičnih
geografskih danosti, kjer je bilo v ospredju občutljivo kraško površje pa tudi visoko
izobraženi gradbeni inženirji poslani od strani državnih oblasti, niso še imeli dovolj znanja in
izkušenj, da bi napravili vodovodno omrežje, ki bo funkcioniralo brez težav. Preprosto je bila
v tistem času gradnja tako zahtevne naprave na kraškem območju prevelik zalogaj. Na
začetku prve svetovne vojne, natančneje konec leta 1914 in v letu 1915, naletimo na
dopisovanje in obtoževanje med določenimi ribniškimi posestniki, županstvom in
gospodarskim odborom glede nepravilnosti, ki se pojavljajo na vodovodnem omrežju. Jabolko
spora vseh nevšečnosti sta predstavljala zajetje in njemu pripadajoči rezervoar pri Svetem
Frančišku, ki nista delovala pravilno, kar se je odražalo predvsem v daljših deževnih
obdobjih, ko je iz pip ribniških tržanov tekla umazana, kalna voda. Posestniki Simon Gorše,
Janez Poljanšek in Janez Petek so se s svojimi pripombami najprej obrnili na ribniškega
župana. V besedilu pritožbe izpostavijo, da rezervoar pri izviru ni bil vzdrževan in očiščen že
od leta 1906 in da zaradi tega teče iz vodovoda v času deževja voda »tako grda kakor prava
gnojnica.«98 Omenijo, da so se na licu mesta prepričali, da ob normalnem vodnem stanju voda
sploh ne teče v rezervoar in da je največji krivec za obstoječe stanje oskrbnik gospod Oražem,
ki da je vsa leta popolnoma zanemarjal svoje dolžnosti. Od županstva zato zahtevajo odločno
ukrepanje, »da se ti nedostatki nemudoma odstranijo in vodovod tako snaži in vzdržuje, kakor
je to potrebno, zakaj vodovod je naprauljen za nas in tudi mi napravo in vzdržavanje
plačujemo in imamo po tem takem tudi pravico govoriti in zahtevati, kar se nam zdi
potrebno.«99 Takratni župan Franc Češarek je pritožbo prejel 28. 12. 1914 in jo še naslednji
dan posredoval gospodarskemu odboru, ki je na vse očitane nepravilnosti odgovoril 11. 1.
1915. Pa poglejmo odgovor:
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»Županstvu v Ribnici.
Na cenjeni ondotni dopis z dne 29. 12. 1914 štev. 1341 usoja si podpisani gospodarski
odbor trga Ribnica odgovoriti sledeče:
Resnično je, da priteče ob nalivih po ribniškem vodovodu umazana voda in sicer ne
samo nekaj let sem, pač pa že od časa, ko je bil vodovod zgrajen.
Da bi se ta nedostatek odpravil, trudili so se že vsi gospodarski odbori. Poklicali so že
razne strokovnake, kakor g. Hraskyja, Puticka i.dr. kar je povzročilo že precej stroškov
vendar brezuspešno.
Tudi sedanji gospodarski odbor stavil si je v prvi vrsti nalogo, odpraviti zgoraj
omenjeni nedostatek pri vodovodu. V to svrho naprosil je strokovnaka v vodovodnih zadevah,
deželnega stavbeneganadsvetnika, gospoda Sbrizaja, da temeljito preišče vodovod. Gospod
Sbrizaj, je to tudi pred dobrim letom storil in konštatiral, da je ob nalivu voda umazana, oz.
kalna že pri izvirku in da mora tam nekje zatekati ob deževju umazana voda v studenec.
Prekopal se je vsled tega svet okolu izvirka in je gospodarski odbor v to svrho nakupil zemljo
katera pride pri tem v poštev. Izvirek se je na to po navodilu omenjenega strokovnaka na novo
obzidal. Zaželjeni uspeh je žalibog izostal in je toraj trditev županstva, da se pravi vzrok do
danes ni mogel dognati, resničen!
Sedaj pa pridejo pritožniki in trdijo, da je vzrok umazani vodi ob nalivih, nezadostno
snaženje reservarja, a v isti sapi trdijo tudi, da voda že od leta 1906 ne teče skozi reservar!
Kako se pa vendar more reservar umazati, če ne teče voda že toliko let skozi njega in če bi bil
reservar res blaten, je zopet nemogoče da bi postala voda v njem umazana, ko ne pride v
dotiko z njim!
Že iz tega je razvidno, da niso mislili pritožniki resno, pač pa so se hoteli v sedanjem
brezdelnem času nekoliko pošaliti, ali pa jim je narekovala pritožbo osebna mržnja do kakega
člana gospodarskega odbora. Voda teče skozi reservar in mimo njega v trg sedaj ravnotako,
kakor pred 20 leti, snaži se reservar, hidranti in vse drugo tako, kakor je predpisano in se
prosi, da se županstvo o tem prepriča.
Prosi se tudi, da županstvo popraša zgoraj imenovane strokovnjake, kaj so pri
preiskavi vodovoda našli, če se pravilno z vodovodom ravna in kadar se o vsem tem prepriča,
poduči pritožnike, da ne gre že itak revno trško blagajno v nepotrebne stroške spravljati.
Ako pa županstvo dobi moža, ki bo ta res neprijetni nedostatek v resnici odpravil,
hvaležen mu ne bode samo gospodarski odbor, temveč vsi prebivalci trga.
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Ribnica, dne 11. Prosinca 1915.«100

Gospodarski odbor trga Ribnica je meseca aprila leta 1915 dobil še eno pritožbo s
strani posestnikov ribniškega trga, ki pa se vsebinsko ni razlikovala od prve. Napori deželnega
strokovnjaka Sbrizaja, ki je dodatno obzidal in zavaroval zajetje, se niso obrestovali, saj je ob
vsakem močnejšem deževju površinska voda pomešana z blatom našla razpoke, ki so vodile
do studenca in ga onesnažila. Ta pomanjkljivost trškega vodovoda je ostala in bila
odpravljena šele po drugi svetovni vojni, ko se je začel graditi zaključeni regionalni vodovod
Kočevje – Ribnica, ki je čisto pitno vodo pripeljal tudi v domove okoliških vasi ležečih na
širšem območju Ribniške doline.

5.2.3. Oskrba z vodo v Ribniški dolini v prvi polovici 20. stoletja

Ribniška dolina je v 20. stoletje vstopila opremljena s trškim vodovodom, ki je služil
svojemu namenu ob normalnih klimatskih razmerah, bližnja naselja so imela lastne vaške
vodnjake opremljene s štirno, ki jih je napajala voda iz rečice Bistrice, bolj oddaljena naselja
pa so se morala nasloniti na oskrbo z vodo s pomočjo kapnic ali pa so prebivalci hodili
zajemati vodo z vozovi in škafi. Trški vodovod je vzbudil apetite in pričakovanja pri
prebivalstvu okoliških naselij. To si je tudi želelo olajšati oskrbo z vodo in posledično
življenjski vsakdan, saj bi tako ostalo na razpolago več časa, ki bi ga lahko namenili
opravljanju kmečkih del, oziroma ostalih zanatov. Želje in pobude so bile naposled dorečene
na seji ribniškega občinskega odbora, ki se je sestal 26. 8. 1903. Odborniki so se odločili za
gradnjo vodovoda, ki bi zaobjel Nemško vas, Prigorico, Dolenjo vas, Otavice in Lipovec. V ta
namen je bila sestavljena prošnja za deželno in državno pomoč, ki je bila posredovana
deželnemu odboru vojvodine Kranjske. Iz same prošnje je razvidno, da naj bi šlo za združitev
dveh projektov in sicer naj bi se predvideni vodovod za Nemško vas, Prigorico in Dolenjo vas
podaljšal do vasi Otavice in Lipovec, »katere pa so same na sebi veliko potrebnejši vodovoda
kakor vas Dolenjavas Prigorica ali Nemškavas. Posebno za vas Lipovec bi bilo potrebno
izdatnejši podpore ker so prebivalci bolj revni od vode pa zelo odaljeni.«101 Prošnja nam
nadalje razkriva, da so k uresničitvi projekta pristopili posestniki vseh omenjenih vasi,
pomisleke sta izrazila le Janez Oražem in Alojz Petek, katerih hiši sta bili zaradi neugodne
lege izven vasi Otavice izvzeti iz predvidene zasnove vodovoda. Glavni argument za hitro
100
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rešitev prošnje in izdatnejšo denarno podporo pri gradnji pa je tičal v povedi »Deželni inženir
je menda vže na ustmeno prošnjo pričel s početnimi deli za ta vodovod.«102 Dokument
ribniškega občinskega odbora je vseeno vseboval veliko nejasnosti in nedorečenosti glede
projektiranja in same izvedbe gradnje vodovoda. Zaradi tega ne čudi negativni odgovor
deželnega odbora vojvodine Kranjske, ki je realizacijo projekta odložil v bližnjo prihodnost.
Na podlagi pridobljenih virov pa se izkaže, da je bližnja prihodnost nastopila šele po drugi
svetovni vojni a o tem v naslednjem podpoglavju, najprej pa bom predočil odgovor
odbornikov deželnega odbora vojvodine Kranjske županstvu v Ribnici.

»Iz ondotne vloge zdne 20. oktobra tl. štv. 874 je razvidno, da se za vasi Dolenja vas,
Prigorica in Nemška vas meri in projektira vodovod s katerim naj bi se tudi združila naprava
vodovoda za Otavice in Lipovec.
Ker deželnemu odboru ni znano, kdo in kako se ta vodovod projektira in kdo je to
naročil, bo rešitev spočetka omenjane vloge še le tedaj mogoča, kadar se bo predložil projekt
vodovoda za Dolenjavas oziroma tedaj, kadar bo prišla izvršitev tega vodovoda na vrsto.
Opozarja pa deželni odbor, da bo odločitev če le svojedobno se izvršila, ko se bo
deželni odbor v utemeljeni potrebi te naprave prepričal in ko bodo drugi projekti, skleneni od
deželnega zbora, izvršeni.
Deželni odbor kranjski. Ljubljana 24. novemb. 1903«103

Državne oblasti so verjetno presodile, da je sistem ovodovodenja Ribniške doline
tedanjemu času primeren in da bi predvidena investicija pomenila preveliko finančno breme
za deželno blagajno. Na negativno odločitev odbora dežele Kranjske je vplivala tudi slaba
priprava samega projekta pri katerem so umanjkali natančni načrti, finančna konstrukcija in
seznam izvajalcev, ki bi izvedli izgradnjo vodovoda. Ponovne pobude za izboljšanje in
posodobitve sistema oskrbe z vodo v Ribniški dolini so se, zaradi turbulentnih časov prve
svetovne vojne in povojnih državniških kriz, ki so vplivale na vse družbeno življenje, pojavile
šele v tridesetih letih, ko se je pozornost oblasti končno usmerila na izboljšanje bivanjskih
razmer prebivalstva in gradnjo nove infrastrukture. Vendar pa je bilo to kratko obdobje kmalu
prekinjeno s prihodom druge svetovne vojne, ki je na ozemlju današnje Slovenije povzročila
civilizacijsko nazadovanje tako z vidika gospodarskega kot obče družbenega razvoja.
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Leta 1933 in 1934 so stekla kolesja birokracije za rekonstrukcijo občinskega
vodovoda. Na sklepe občinskega odbora so se pritožili Franc Levstek, posestnik iz Goriče
vasi, Anton Dejak, posestnik iz Otavic in gospodarski odbor vasi Hrovača. Iz poročila
ribniškega županstva, ki je bilo poslano na oddelek 5 Kraljeve banske uprave Dravske
banovine 13. 12. 1933, lahko razberemo, da je bil sistem ovodovodenja na območju občine
Ribnica enak kot v začetku 20. stoletja in da ni bila izvedena nobena investicija, ki bi
pripomogla k modernizaciji oskrbe z vodo. Omenjena posestnika in gospodarski odbor vasi
Hrovača so vložili pritožbo, v kateri so zapisali svoje pomisleke glede stroškov za
rekonstrukcijo trškega vodovoda. Skrbelo jih je, da bodo morali potrebna popravila na
vodovodu plačati tudi prebivalci okoliških vasi, ki niso nikoli uživali prednosti omenjene
naprave.104 Stališča občinskega odbora, ki so se dotikala rekonstrukcije vodovoda in pritožb
in ki so bila sprejeta s strani ribniškega županstva, so zaobjeta v naslednjih dveh odstavkih
poročila:

»…Proti sklepu obč. odbora se ni pritožil nihče iz trga Ribnice ki so v resnici prizadeti
vsi davkoplačevalci, kateri vzdržujejo in bodo vzdrževali vodovodna naprava po davčni moči,
dokler se ne bode napravil nov vodovod, ki je zamišljen tudi za ostale vasi občine Ribnice, in
kakor sami pritožniki že navajajo v svoji pritožbi, da bi bilo v higijenskih ozirih ustreženo, če
bi se vodovod napeljal tudi v vasi; Gorenjavas, Hrovača, Goričavas in Otavice, ki imajo zares
slabo pitno vodo.
Vzlic temu, da se je pritožnikom pojasnilo, da ni tako mišljeno, da bi sedaj prispevali k
rekonstrukciji vodovoda, je pač razlog ta, da so zagrizeni punktaši vložili pritožbo stem da bi
med ljudstvom raznesli lažnjive vesti o nameravanem obdavčenju po sedanji nacijonalni obč.
upravi…«105

Navsezadnje je še pred drugo svetovno vojno prišlo do nekaterih kozmetičnih
popravkov na dotrajanem trškem vodovodu, konkretno obnovo pa so preprečila borna
razpoložljiva finančna sredstva. Preboj na področju ovodovodenja v Ribniški dolini se je
zgodil po drugi svetovni vojni, ko je prišlo do gradnje regionalnega vodovoda Žimarice –
Sodražica – Ribnica – Dolenja vas – Stara Cerkev – Kočevje, na katerega je bila kasneje
postopoma priključena večina naselij širšega Ribniško – Kočevskega področja.
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Kar se tiče oskrbe z vodo v prvi polovici 20. stoletja v naseljih izven Ribniškega polja,
sem poleg na prejšnjih straneh opisanega vodovoda Lipovšica – Vinice – Zapotok – Sušje –
Slatnik narejenega v letih 1902 – 1904, pridobil še kratek dokument iz leta 1910, ki govori o
napaki na vodovodu Jurjevica – Breže – Dolenji Lazi. Obstoječi studenec, ki je oskrboval prej
omenjene vasi s pitno vodo naj bi imel več nepravilnosti, med katerimi sta izstopali
premajhna in nestalna količina vode v zbiralniku pri studencu in pa občasno pojavljanje
»zračnih sunkov«. Vsekakor je šlo za napake, ki so onemogočale normalno funkcioniranje
vodovoda. Predstavniki županstva vasi Jurjevica so na prošnjo ribniških funkcionarjev
opravili ogled na terenu, kjer so našli rešitev v novem studencu, ki je bil od zbiralnika vode
prvotnega studenca oddaljen le 50 korakov. Prednost predlaganega novega studenca je bila v
tem, da je bil stalen, kar je pomenilo, da voda v njem nikoli ne usahne. Povšeči jim je bil tudi
drugi studenec v bližini, ki pa je ležal prenizko in bi ga bilo potrebno dvigniti, da bi se lahko
iz njega napeljala voda v obstoječi zbiralnik. Županstvo v Jurjevici je za rešitev problemov na
vodovodnem omrežju predlagalo ti dve soluciji in zaprosilo za mnenje izvedenca, ki bi
»pregledal in pretehtal to zadevo, potem bi se po njegovem nasvetu storilo.«106 Tako sta imela
vzporedna dolomitna hrbta na severnem delu Ribniškega polja že na začetku 20. stoletja
urejen vodooskrbni sistem, ki je prebivalstvu zagotavljal čisto pitno vodo iz enega izmed
mnogih studencev ležečih na območju Velike gore. Konec druge svetovne vojne pa so bile
vse vodooskrbne naprave dotrajane in potrebne popravila, oziroma modernizacije. Nivo in
kvaliteta obstoječih objektov je kljub temu predstavljala zelo dobro osnovo in zgled, kako je
treba na novo zgraditi in izboljšati ta segment javne infrastrukture.

5.2.4. Regionalni vodovod Kočevje – Ribnica – Sodražica

Organizirani način oskrbe s pitno vodo v Ribniški dolini kot ga poznamo danes, izhaja
iz leta 1959. Tega leta je pripravljalni odbor za ustanovitev Vodne skupnosti Kočevje –
Ribnica zaprosil Upravo za vodno gospodarstvo LRS Ljubljana za ustanovitev vodne
skupnosti. Ta je še istega leta izdala dovoljenje za ustanovitev podjetja z imenom Vodna
skupnost Kočevje – Ribnica, ki je dejansko začelo delovati z dnem 1. 11. 1959. Mobilizacija
Ribniške in Kočevske občine je bila posledica kroničnega pomanjkanja kvalitetne pitne vode
in predvsem fekalnega onesnaženja obstoječih zajetij, ki je v Kočevju konec petdesetih let
povzročilo vsesplošno epidemijo tifusa. Novoustanovljeno podjetje je nadaljevalo projekt
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izgradnje skupnega vodovoda Kočevje – Ribnica, ki se je začel leto poprej. Že leta 1956 so
potekala dela na glavnem zajetju pri vasi Blate, kjer so težavno nalogo priprave obrha za
zajetje opravili potapljači. Vzporedno s prej omenjenimi deli je bila zgrajena tudi črpalka,
začetek obratovanja črpališča pa je bil pogojen z vgradnjo plinskega klorinatorja (prvi
avtomatski klorinator na ozemlju bivše Jugoslavije) za razkuževanje vode. Na območju
Ribniškega polja so še pred otvoritvijo novega vodovoda opravili vsa potrebna dela na
vodovodnem omrežju, da bi pitna voda nemoteno pritekla v domove. Nad Dolenjo vasjo so
zgradili rezervoar, kamor bodo črpali vodo iz Blat, od Blat do Goriče vasi je bil položen nov
vodovod, ki se je priključil na starega, vodovodno omrežje Dolenje vasi in Prigorice je bilo
pripravljeno za obratovanje, v Nemški vasi so potekala zaključna dela, v pripravi pa je bil tudi
načrt izvedbe gradnje vodovoda za vasi Rakitnica, Lipovec in Otavice. Skupni vodovod je bil
naposled dan v uporabo v letih 1960 – 61. Konec leta 1964 je bil dograjen glavni napajalni
rezervoar za vodo nad Blatami kapacitete 1200 m3, ki je takrat zadoščal za nemoteno oskrbo z
vodo prebivalstva Ribniške in Kočevske doline.107

Črpališče v Blatah je imelo najprej dve ločeni črpalki. Prva za Kočevje je imela
zmogljivost črpanja vode 50 l/sek., druga za Ribnico pa 30 l/sek. Zaradi pogostih okvar na
črpalkah in premajhnega pritiska, so leta 1969 obnovili črpališče in namesto dveh montirali
eno skupno črpalko, ki je imela zmogljivost črpanja vode 80 l/sek. Zaradi hitrega naraščanja
porabe vode v letih 1970 – 74, so obstoječo napravo še nadgradili, da je bila zmožna načrpati
do 100 litrov vode na sekundo. Kljub temu je obstajala bojazen občinskih funkcionarjev obeh
občin ustanoviteljic regionalnega vodovoda, da tudi nadgradnja zajetja v Blatah ne more
zadostiti naraščajočim potrebam po vodi tako gospodinjstev kot gospodarskih subjektov.
Srednjeročni plan razvoja občine Ribnica je tako vseboval navodila, da naj se ne ustanavljajo
novi obrati, ki bi še dodatno obremenili porabo vode in da Hydrovod ne bo bil zmožen
oskrbeti z vodo novih zazidalnih površin v okolici Ribnice in Brega, na katerih so v
sedemdesetih letih začela nastajati nova naselja (Grič, Gorenje in Dolenje Lepovče). leta 1974
so se zato začele iskati alternativne rešitve glede oskrbe z vodo. V Ribnici so na primer začeli
razmišljati o postavitvi večjega vodnega zbiralnika, ki bi anuliral težavo (območje Ribnice je
bilo ob enourni prekinitvi električnega toka brez vode). Modernizacija in razširitev
vodovodnega sistema je potekala do konca sedemdesetih let. V okviru procesa prenove in
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nadgradnje so bili izvedeni naslednji projekti; najprej je bilo zgrajeno zajetje Izber pri
Sodražici z zmogljivostjo 20 l/s od koder so bile po novi trasi napeljane vodovodne cevi do
centralnega naselja Ribnica, prebivalci Sodražice, Žimaric in okoliških vasi so dobili vodovod
napeljan iz Podstenskega studenca z močjo 50 l/s, od koder se je voda stekala v vodni
zbiralnik v Sodražici, dodaten vodni zbiralnik je bil postavljen tudi v Brežah. Nazadnje je bila
izvedena povezava novozgrajenih vodooskrbnih objektov in njihova priključitev na centralni
vodovodni vod Kočevje – Ribnica. Vsa tri črpališča na območju Ribniške doline (Blate, Izber,
Podstene) so dobila tudi čistilne naprave. Pomembna novost je bila tudi uvedba spremljanja
kvalitete vode. Z izgradnjo celotnega vodovoda je bila tako v začetku osemdesetih let rešena
preskrba z vodo za večino naselij od Žimaric preko Sodražice in Ribnice do Dolenje vasi.108

Leta 1975 je prišlo do spremembe imena podjetja, ki je od 20. 1. 1975 dalje delovalo
pod imenom Komunalno podjetje Hydrovod Kočevje – Ribnica. Obdobje do osamosvojitve in
ustanovitve nove države Slovenije je bilo na področju vodooskrbe Ribniške doline
zaznamovano z iskanjem novih kvalitetnih vodnih virov. Izvajala so se številna vrtanja in
nekatere vrtine so bile kasneje vključene v obstoječe vodovodno omrežje. Povečala se je tudi
problematičnost glavnega zajetja v Blatah, kjer je zaradi površinskega zajemanja periodično
prihajalo do kontaminacije vode, kar se je kazalo v njeni povečani kalnosti. Prva leta po
osamosvojitvi so bila nato namenjena predvsem varovanju in sanaciji obstoječih vodnih virov.
Odprtje nekdanjega vojaškega območja v Gotenici je tudi omogočilo natančno raziskavo
vodooskrbnega zaledja in v končni fazi izdelavo vodovarstvenih območij. Glavna pridobitev
je bil sistem dezinfekcije zajete vode s pomočjo UV žarkov, ki je nadomestil prejšnjo
kemično obdelavo s klorom. Današnjo organizacijsko obliko je Hydrovod dobil leta 2000, ko
je bila v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Zakonom o gospodarskih
družbah opravljena delitev lastniških deležev med občinami ustanoviteljicami Hydrovoda ter
izvedeno preoblikovanje v družbo z omejeno odgovornostjo. Podjetje Hydrovod Kočevje
d.o.o. danes izvaja dejavnosti iz naslova zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode na
področju občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Kostel. Na ozemlju Ribniške
doline si od ustanovitve naprej prizadeva povezati med seboj različne lokalne vodovode in jih
v končni fazi priključiti na osnovno žilo regionalnega vodovoda Kočevje – Ribnica –
Sodražica. Na lokalnem nivoju jim je od osamosvojitve naprej uspelo prevzeti nadzor nad
upravljanjem z vodovodi Kot – Jurjevica – Breže, Ravni dol – Male Vinice, Zamostec,
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Gregor Kranjec, Intervju z direktorjem, 2010.
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Žimarice ter vodovodom Velike Poljane. Istočasno s prevzemom so bila omenjena vodovodna
omrežja delno ali v celoti obnovljena. Trn v peti jim za enkrat predstavljajo samozadostna
vodooskrbna območja naselij Jelovec, Sveti Gregor, Vinice, Sušje in Slatnik, kjer prebivalci
nočejo prepustiti z lastnimi sredstvi in rokami zgrajene vodovode v upravljanje prej omenjeni
družbi. Pomembna dosežka zadnjega obdobja sta še izgradnja vodovodnega priključka za vasi
Lipovec, Sela in Zapuže, ki so bile še do nedavnega vezane na oskrbo z vodo iz kapnic in
vzpostavitev daljinskega računalniškega spremljanja vodovodnega omrežja, kar bistveno
olajša iskanje in odpravo morebitnih napak na sistemu. Družba Hydrovod tako danes upravlja
z okoli 290. kilometri oskrbovalnega omrežja na katerega je priključenih več kot 60 objektov
(črpališč, vodohranov, čistilnih naprav, prečrpališč, raztežilnikov, in tako dalje) in približno
30.000 porabnikov (8.600 odjemnih mest). V zadnjem času se med prebivalstvom celotne
Ribniške doline, zaradi vladnih načrtov novega vala privatizacije javnih podjetij, pojavlja
upravičena bojazen, da ne bo ta proces zajel tudi podjetja, ki se ukvarjajo s komunalno in
vodooskrbno dejavnostjo. To bi lahko v končni fazi pripeljalo do preobrazbe družbenega
premoženja, ki je bilo ustvarjeno s participacijo celotnega prebivalstva, v privatno lastnino,
kar bi lahko za sabo potegnilo tudi povečanje stroškov za oskrbo z vodo za vse odjemalce, ki
so priključeni na posamezen regionalni vodovodni sistem.109

V tem podpoglavju sem poskušal bolj podrobno predstaviti regionalni vodovod
Kočevje – Ribnica – Sodražica, vendar se je izkazalo, da ima podjetje Hydrovod zelo
pomanjkljive informacije glede same zgodovine poteka izgradnje regionalnega vodovoda po
drugi svetovni vojni, kar je predvsem posledica pomanjkanja arhivskih podatkov in projektnih
načrtov. Prizadeval sem si tudi pridobiti kakršnokoli pregledno karto vodovodnega omrežja za
območje občin Ribnica in Sodražica a se je tudi to izkazalo za preveliko oviro, čeprav ravno v
tem času poteka zaključek digitalnega zajemanja podatkov za izdelavo digitalnih kart
vodovodnih omrežij v okviru projekta Vzpostavitev katastrov gospodarske javne
infrastrukture v Jugovzhodni Sloveniji pod okriljem Razvojnega centra Novo mesto.

109

Hydrovod Kočevje d.o.o., 2009. Hydrovod - 50 let. Kočevje,
http://www.hydrovod.si/nekoč.html
(citirano
20.
3.
2010
med
http://www.hydrovod.si/danes.html (citirano 20. 3. 2010 med 10.00 in 11.00).
98

Univox
10.00

d.o.o. DVD.,
in
11.00).,

Geografsko – zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850 naprej

SLIKA 24: Regionalni vodovod Kočevje – Ribnica – Sodražica na ozemlju Ribniške doline (VIR:
http://www.geopedia.si, 2010)
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5.2.5. Oskrba z vodo v naseljih Velike Poljane in Sveti Gregor

V tem podpoglavju bom na kratko predstavil zgodovino oskrbe z vodo v naseljih, ki
ležita v višjih nadmorskih višinah, kjer je bilo še težje zgraditi zaokrožen vodooskrbni sistem.
Naselje Velike Poljane se strmo dviguje nad regionalno cesto Kočevje – Ljubljana pri
Ortneku in se je skozi celotno zgodovino spopadalo s problemom kvalitetne vode.
Razpotegnjeno je po apnenčastem slemenu, kjer ni površinsko tekočih voda. Prebivalci so
večkrat poskušali zajeti vodo iz posameznih okoliških studencev a se je vsakokrat ta rešitev
izkazala za kratkoročno. Po poročanju informatorja Jožeta Andolška »Lukeževega«, s katerim
je leta 2008 Polona Rigler iz muzeja Miklova hiša opravila intervju, segajo začetki
organizirane oskrbe z vodo v naselju Velike Poljane v leto 1840, ko je naselje sestavljalo 46
hiš z okoli 250 prebivalci. Do takrat je bila oskrba z vodo omejena na posamezne kapnice, ki
pa so jih imeli le nekateri posestniki, tako da je ostalo prebivalstvo hodilo vodo zajemati k
svojim sosedom ali pa v bližnji potok Tržiščico. Ideja o organizirani oskrbi z vodo za celotno
naselje je dozorevala približno 40 let. Leta 1886 se je odbor prebivalcev vasi Velike Poljane
odločil, da bo zajel vodo iz dveh studencev pod cerkvijo Sv. Tomaža in jo po železnih ceveh v
velikosti dveh col (približno 5 cm) napeljal v središče naselja. Predstavnik odbora Poljancev
se je za sponzorstvo pri gradnji omenjenega »vodotoka« obrnil na deželno vlado, presvetlega
cesarja in požarni deželni sklad. Iz vseh treh naslovov je uspel pridobiti finančna sredstva v
višini 500 gld. Ostale stroške za vodotok so prispevali vsi posestniki v vasi, ki so soglašali z
izgradnjo. Tisti posestniki, ki so že imeli svoje štirne so prispevali 21,5 gld, tisti brez štirn
42,5 gld, kajžarji po 10,5 gld in posestniki brez zemlje po 8,4 gld. Na zemlji podžupana
Franca Andoljška v sredini naselja so tako v letih od 1886 do 1890 zgradili odprti rezervoar s
štirno, ki je imel kapaciteto 300 m3. Zgrajen je bil iz kamnitih plošč, ki so bile obložene in
zadelane z nepropustno plastjo ilovice. Pravico do uporabe vode iz rezervoarja so imeli vsi
vaščani. V času deževja se je voda stekala v rezervoar dokler ni bil poln, kar je v poletnih
sušnih mesecih omogočalo nemoteno oskrbo z vodo s pomočjo pridobljenih rezerv. Ta način
vodooskrbe je trajal do leta 1930.110

Leta 1930 je bil obstoječi vodohran najprej pokrit in nato še dodatno ojačan s plastjo
betona, da ne bi prihajalo do onesnaževanja njegove notranjosti. Prvotno zajetje pod Sv.
Tomažem je bilo minirano, na njegovem mestu sta bili postavljeni dve cisterni, ki sta držali po
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Polona Rigler, Intervju z Jožetom Andoljškom »Lukeževim« (Velike Poljane, 2008).
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150 m3 vode. Sočasno z miniranjem so izvedli tudi temeljito sečnjo okolice. Oba posega sta
pripeljala do manjše vodnatosti dveh zajetih studencev. Novi vodovod, zgrajen ob pomoči
higienskega zavoda, je imel litoželezne cevi premera 50 mm, ki so bile še dodatno zalite s
svincem. Po ceveh je pitna voda prišla v vsako hišo v vasi. Zaradi naraščanja porabe vode, ki
jo je potrebovalo 30 – 35 gospodinjstev, ob ocenjeni povprečni potrošnji 30.000 litrov vode
na dan na ravni celotnega naselja, je bilo obstoječe zajetje premajhno. Iz leta v leto je vse bolj
primanjkovalo vode, potrebne tako za domačo oskrbo kot za dodatno gospodarsko dejavnost.
Prebivalci so kaotično stanje trpeli vse do leta 1970, ko so za iskanje novih rešitev glede
oskrbe z vodo zadolžili domačina Jožeta Andoljška. Ta je najprej poizkusil sanirati dotrajani
cisterni pri izviru pod Sv. Tomažem a je kmalu uvidel, da bo potrebno za nemoteno oskrbo
celotnega naselja poiskati še kakšen studenec. Za prvotno rešitev je bila predvidena kraška
jama z jezerom ležeča v neposredni bližini naselja, katere voda pa se je izkazala za
neustrezno. Kljub temu so najprej s pomočjo črpalke izpraznili jamo in pustili, da se nabere
sveža voda, a vse to ni imelo računice, saj se je na dan nateklo le približno 5.000 litrov vode,
kar pa je bilo premalo. Nato je bil izvoljen nov vodovodni odbor, ki je za alternativno zajetje
predlagal studenec pod hribom Graben, kateri je zagotavljal več kot 50 m3 neoporečne vode
na dan. Že pripravljene salonitne cevi za izdelavo vodovoda je Jože Andolšek takoj prodal,
ker se je zavedal njihove škodljivosti in si prizadeval za nabavo debelostenskih cevi iz
alkatena. Te so bile sposobne prenesti pritisk 10 atmosfer, do katerega bo prihajalo zaradi
ekstremnih višinskih razlik trase vodovoda. Kljub nepopolni podpori s strani prebivalcev
Velikih Poljan (»vode s Slemen pa že ne bomo imeli!«) je Jože Andolšek ob pomoči
vodovodnega strokovnjaka Lovrenčiča in zainteresiranih pomagačev na lastno pest
zabetoniral novo zajetje in nato začel potrebna izkopavanja na predvideni trasi vodovoda.
Zaradi stiske so do tedaj neprepričani sovaščani popustili in privolili v izgradnjo predlaganega
vodovoda. Jože Andoljšek je zastavil svojo kmetijo kot porok za nabavo cevi v dolžini petih
kilometrov. Ob pobranih samoprispevkih in s sofinanciranjem občine so bila dela na projektu
končana v dveh letih. Vmes se je pojavila težava na samem zajetju, ki je imel premajhen
pritisk. Zato so morali instalirati dodatno črpalko za prečrpavanje, ki je vodo najprej prečrpala
v obstoječi cisterni pri starem zajetju in od tam naprej v domove. Ta vodovod je zdržal do leta
1995, ko ga je onesnažil Stanko Oblak, študent Biotehnične fakultete stanujoč v Grabnu, s
tem da je nad zajetjem nenadzorovano izlil pet cistern gnojnice. Po tem neljubem dogodku so
se vaščani Velikih Poljan odločili da se priklopijo na regionalni vodovod Kočevje – Ribnica –
Sodražica, s katerim upravlja podjetje Hydrovod Kočevje. Od leta 1996 naprej prebivalci
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Velikih Poljan dobivajo pitno vodo iz vrtine pri Sodražici, ki jo s pomočjo črpalk spravijo do
sedaj blindiranih, že večkrat omenjenih rezervoarjev pod Sv. Tomažem.111

Proti severu se nad Ribniško dolino dviguje mikroregija Slemena. Gre za izrazito
razčlenjeno pokrajino s posameznimi gručastimi naselji, ki so praviloma nastala iz nekdanjih
samotnih kmetij. Največji kraj je Sveti Gregor, ki leži na vrhu najvišjega pobočja in dominira
nad okoliškimi vasmi. Tu prevladuje neprepustna kamninska podlaga in površinsko tekoči
manjši vodotoki nastali z združevanjem vode iz posameznih studencev. Prebivalstvo je
moralo skozi zgodovino, zaradi premajhne vodnatosti omenjenih studencev, iskati
alternativne načine oskrbe z vodo. Še v začetku 20. stoletja je imela vsaka kmetija svojo
kapnico s štirno. Voda rjavkaste barve se je s slamnatih streh (strešne kritine iz opeke so se
začele pojavljati po letu 1915) stekala v sodasto oblikovane kapnice, ki so segale do štiri
metre globoko, premer pa je znašal okoli tri metre. V njih so lahko shranili do 40m3 vode.
Grajene so bile iz klesanega kamna, ki so ga ometali z apnom in dodatno zatesnili z debelo
plastjo ilovice. Na vsaki dve leti je bilo potrebno kapnico temeljito očistiti, ker je bilo dno
zadelano z do 30 cm debelo blatno usedlino. V zimskem in poletnem času pa omenjeni način
oskrbovanja z vodo ni zadostoval. Pozimi je voda v kapnicah večinoma zmrznila, poleti pa jo
je kmalu zmanjkalo, zato so jo prebivalci hodili zajemati z vozovi in sodi k obstoječim
studencem. Najbolj priljubljen studenec se je nahajal pri vasi Krnče pod Svetim Gregorjem.
Voda iz studenca se je prvotno stekala v okoli 8 metrov dolg in izdolben hlod, kjer je poleg
zajemanja vode potekalo tudi pranje perila in napajanje živine. V letih 1954 – 1957 so
omenjeni »Krnč« studenec razširili in na novo zajeli. Pri razširjanju so naleteli na vodno jamo
pri kateri so naredili betonsko zajetje dodatno zatesnjeno s sivo glino. Novo betonsko korito je
imelo poseben del namenjen napajanju živine, dva prekata s pripadajočima betonskima
perilnima kamnoma in del namenjen zajemanju vode za osebno porabo. Drugi vir čiste pitne
vode je predstavljal »Žegnan« studenec, ki leži desno od farne cerkve pri Svetem Gregorju ob
vznožju naselja. Domačini so nanj postali pozorni leta 1936, ko je okoliške kraje prizadela
močna poletna suša. Takrat so presahnili vsi studenci razen omenjenega, ki so ga zato brž
blagoslovili s sveto vodo. V času suše so k njemu hodili zajemati vodo celo iz Velikih
Lašč.112
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Polona Rigler, Intervju z Jožetom Andoljškom »Lukeževim« (Velike Poljane, 2008).
Gregor Kranjec, Intervju z Metodom Jakličem (Andol, 2010).
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Na začetku šestdesetih let je med prebivalci Slemen dozorela ideja o gradnji skupnega
vodovoda. Po opravljenih kemičnih in mikrobioloških analizah ter meritvi pretokov vode na
treh studencih (Krnčev, Primožev, Žegnan), so za zajetje za novi vodovod določili Žegnan
studenec, ki je bil najbolj neoporečen in vodnat (pretok vode 2 l/s). K gradnji vodovoda so
pristopili posestniki vseh kmetij (okoli 45 gospodinjstev). Vsaka družina je prispevala
približno 30 m3 lesa (odvisno od velikosti posesti), ki so ga prodali in denar namenili bodisi
za nakup cevi bodisi za izkop trase, ter opravila 40 delovnih dni »tlake«. Traso vodovoda so v
celoti izkopali na roke. Da bi bilo delo hitreje dovršeno in ne bi preveč trpela domača kmečka
opravila, so najeli dodatno delovno silo, Dalmatince. Ribniška zadruga je dala domačinom v
uporabo kamion, ki je vozil pesek potreben za zasipavanje cevi iz kamnoloma pri vasi Lužarji
do Svetega Gregorja. Od tam naprej pa so z vozovi in konjsko vprego vozili pesek do odseka
trase vodovoda, ki je bil na vrsti za zasipanje. Od betoniranega Žegnanega studenca so najprej
napeljali z glazuro prevlečene azbestne cevi do prečrpališča, ki se je nahajalo ob vznožju
pobočja. Od tam naprej pa do vrha so nato položili pocinkane šivne cevi premera okoli 50 mm
(2 coli), ki so lahko prenesle potreben pritisk 14 atmosfer (140 m višinske razlike). Zaradi
strmega terena so pritisk na cevi zmanjšali s tem, da so jih zavarovali z betonskimi oporniki,
ki so bili postavljeni na vsakih 30 metrov. V zadnji fazi so nato položili še sekundarne vode
sestavljene iz litoželeznih cevi, po katerih je neoporečna studenčnica pritekla v vse domove.
Vodovod je bil zgrajen v dveh letih in dan v uporabo leta 1964. Dandanes se pojavljajo
predvsem napake na sekundarnih vodih iz litoželeznih cevi, ki so zarjavele in zato konstantno
puščajo, kar povzroča velike izgube dragocene vode. Drug problem predstavlja Žegnan
studenec kateremu se je, od začetka delovanja vodovoda do danes, zmanjšal pretok iz 2 l/s na
1/s, kar ovira nemoteno oskrbo z vodo in povzroča pomanjkanje vode v sušnih mesecih. Ta
problem so kratkoročno premostili z dodatnim zajetjem manjšega studenca v njegovi
neposredni bližini. Domačini se bojijo za oskrbo z vodo v prihodnosti saj menijo, da je
pešanje njihovega studenca posledica prekomernega črpanja vode iz vrtin pri Sodražici, ki se
uporablja za potrebe regionalnega vodovoda Kočevje – Ribnica – Sodražica. Tretji problem,
ki zahteva dolgoročno rešitev, pa so povečane količine odpadnih voda in neurejena
kanalizacija, ki onesnažujejo vodne vire. Prebivalci rešitev tega problema vidijo v postavitvi
manjših čistilnih naprav na katere bi bili priključeni posamezni skupki gospodinjstev.113
Glede na željo in iznajdljivost prebivalstva Svetega Gregorja ne dvomim, da bodo našli
ustrezne solucije za njihove vodooskrbne in vodoodpadne nedostatke.
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5.3. Regulacije vodotokov in poplavna ogroženost Ribniške doline

Na območju Ribniške doline je od nekdaj potekalo bojevanje med vodnimi viri, med
katerimi so bili najbolj na udaru vodotoki in prebivalstvom. Prehodno kraško površje
prepredeno z značilnimi kraškimi oblikami je narekovalo konstantne posege v vodni prostor,
da bi bil le – ta primeren tako za zadovoljevanje temeljne človekove potrebe po pitni vodi kot
za izrabo v gospodarske namene. Ti posegi pa so rušili ravnovesja geografskega prostora in
človeka vedno znova postavljali pred nove izzive in iskanje novih bolj primernih rešitev.

Da bi bila stopnja prehranjenosti prebivalstva Ribniške doline na zadovoljivem nivoju,
je bilo potrebno imeti zadostno število mlinskih obratov, ki so pridelane plodove žitaric
spreminjali v moko, osnovno prehransko sestavino. Zaradi potrebe po mlinskih obratih so
prebivalci Ribniške doline umetno podaljševali struge vodotokov v njihovih spodnjih delih s
tem, da so mašili rupe in požiralnike, ki so obstajali na vodoprepustnih apnenčastih tleh
vzhodnega dela Ribniškega polja in posledično zagotavljali zadostne količine vode potrebne
za poganjanje mlinov. Podaljšane struge vodotokov so tudi bistveno olajšale oskrbo s pitno
vodo. Narava pa je nato vrnila udarec. Poprejšnje ravnovesje med pritokom in odtokom vode
na Ribniškem polju je bilo porušeno. Ob sezonskem nastopu visoke vode le – ta ni mogla več
tako hitro odtekati in se je, tudi zaradi neprimerno zgrajenih jezov pri mlinih, ki so segali do
vrha bregov vodotokov, razlivala ter poplavljala vzdolž celotne okolice ponikalnic Ribniške
doline. Najbolj pa so bila prizadeta območja ponikev posameznih ponikalnic, ki so bila ob
povodnji venomer pod vodo. Da bi bila stvar še bolj tragična se je okolica teh območij
ponašala z najbolj rodovitno zemljo (na primer Dolenjevaško polje). Prebivalci Ribniške
doline so morali reagirati. Prva hidrotehnična dela za zmanjšanje poplavne ogroženosti
obravnavanega območja so bila izvedena na prehodu iz 19. v 20. stoletje (odvodni kanal za
visoko vodo rečice Bistrice speljan v Tentero, ki je zmanjšal poplavni val na trgu Ribnica za
0,5 m in spreminjanje požiralnikov v katavotrone). Do takrat, se pravi v drugi polovici 19.
stoletja, so prebivalci za zmanjševanje obsega poplav izvajali manj zahtevne ukrepe, med
katerimi so bili najpomembnejši čiščenje požiralnikov na območjih ponikanja ponikalnic,
čiščenje in poglabljanje strug vodotokov, odstranjevanje starega in nestabilnega drevja ter
grmovja in redno vzdrževanje vseh vodnih naprav. Izostala pa je predvsem gradnja raznih
enostavnejših razbremenilnih in odvajalnih kanalov v sklopu mlinsko – žagarskih obratov, ki
so bili primarni izvor vseh težav. Tekom 20. stoletja je zaradi industrijskega razvoja najprej
prišlo do nadomestitve tekoče vode, kot glavnega pogonskega vira za zagotavljanje
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prehranske preskrbljenosti prebivalstva, z ostalimi pogonskimi sredstvi, nato pa še do novih
načinov obvladovanja in izkoriščanja vseh oblik vodnih virov. Po drugi svetovni vojni so se
začele izvajati obsežne regulacije in melioracije na vodotokih Ribniške doline, ki so najprej
omogočile platformo za napeljavo regionalnega vodovoda Kočevje – Ribnica, nato aktiviranje
prej zamočvirjenih kmetijskih in travnih površin, proti koncu stoletja pa je prišlo do izgradnje
zadrževalnika za visoke vode Ribnice in njegovega pritoka Sajevec ter Bistrice v Zalužju pri
Prigorici, ki je dokončno razrešil problematiko poplavne ogroženosti in omogočil triumf
prebivalstva nad vodnim prostorom. V sklopu tega poglavja bodo tako najprej predstavljeni
dokumenti o ukrepih zoper poplave v drugi polovici 19. in na začetku 20. stoletja, opisni
načrti za obsežne izvedbe regulacij vodotokov v prvi polovici 20. stoletja, dokumenti o poteku
regulacij vodotokov po drugi svetovni vojni, predstavitev projekta zadrževalnika visokih voda
v Prigorici in kratko podpoglavje o povodnjih v Ribniški dolini.

5.3.1. Ukrepi zoper poplave v drugi polovici 19. in na začetku 20. stoletja (glej Prilogo
10: Zemljevid poplavne ogroženosti Ribniške doline od leta 1850 naprej)
Poglavitni ukrep zoper omejevanje poplav, ki je največkrat omenjen v razpoložljivih
dokumentih, je bil vsekakor čiščenje »rup«, oziroma požiralnikov na območjih ponikanja
vodotokov Ribniške doline. Najbolj izpostavljeno je bilo ozemlje ponikev glavne rečice
Sodraške Bistrice pri Goriči vasi o katerem sem že podrobno pisal v poglavju o mlinarjih.
Neposredno pred ponikvami je imel namreč svoj mlinsko – žagarski obrat Janez Lovšin, ki je
moral za nemoteno obratovanje svojih vodnih naprav redno snažiti rupe, da je voda hitreje
odtekala izpod mlinskih koles. Mlinarji so morali tako ali tako redno skrbeti za snažnost
samega obrata in njegove neposredne okolice. Okrajno glavarstvo v Kočevju je zato vsako
leto v jesenskih mesecih pošiljalo županstvom Ribniške doline razglase o čiščenju
požiralnikov, da bi se tako izognili večji škodi v času deževja. V okviru Ribniškega županstva
so bili vedno opomnjeni posestniki Goriče vasi, ki so »tlako« čiščenja »rup« tudi vestno
opravljali. Kot primer bom navedel dva kratka razglasa iz septembra in oktobra 1879, katerih
vsebina se nanaša na ukrepe zoper poplave.

»Pričujoči podpisani.
Pridejo danes ob 9. Uri sledeči mlinarji in žagarji na bistriškim potoku in Šimon Pakiž
v Ribnici hšt. 204, Fortunat Gnidca iz Hrovače hšt. 26, Jože Oražem iz Hrovače hšt. 24,
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Anton Pajnič Goriča vas hšt. 1, Janez Zaic hšt. 18 tudi iz Goriče vasi, Janez Loušin iz Goriče
vasi hšt. 56, Janez Zadnik iz Podsten hšt. 18 in sklenjejo sledeči:
Zavoljo dobljenja rup in tudi za njihovo raskopovanje katere so v zgorajomenjenim
častitim dopisu naznanjene, danes sklenemo da bomo dali vsaki skozi 6 dni enga doberga
delavca da se bodo rupe odkopale da se bo zamogla vsa prevelika voda ki se po polju razliva,
odstraniti.
Stem se zapisnik sklene in podpiše.«114

»Oklic.
Vsled ukaza gospoda c. kr. Okrajniga glavarja se Vam naznanja od županstva v
Ribnici vsim tistim posestnikom v Goriči vasi na katerih zemljiščih je kaka rupa, da ako ne
bodo taistih v osmih dneh od danes odperli, popolnoma isčistili se bodo potem na stroške
zamudnikov na javni dražbi za odpreti in isčistiti prodale.
Županstvo v Ribnici
Dne 4 oktobra 1879«115

Naslednje leto so bili pozivi za čiščenje požiralnikov še bolj ostri in je bila za
neupoštevanje navodil županstva zagrožena kazen 100 goldinarjev, oziroma 14 dni zapora.
Višina kazni je bila predvsem odraz dogodka, ki se je pripetil konec meseca julija leta 1880 in
morebiti slabo izpolnjenih obveznosti čiščenja v predhodnem letu, ki so dodatno povečale
nastalo škodo nepredvidenega pripetljaja. Na širšem območju Ribniške doline je namreč na
dan 27. 7. 1880 divjala nevihta, ki je dodobra opustošila pridelke na kmetijskih zemljiščih in
povzročila ogromno gmotno škodo. Kratek dopis o posledicah nevihte, ki sem ga našel v
arhivu, bom zaradi dramatičnosti opisa v celoti prepisal.

»Na Slavno c. kr. okr. glav Kočevje
Dne 27.t.m. ob 5 uri popoldan je vstala tukaj strašanska nevihta, katera je trajala
skoro eno uro.
Sapa je bila taka da je kozolce prevračala in stoletna drevesa čez drevo lomila, toča
tako debela v nekaterih krajih kakor kokošja jajca in dež je šel tako kakor bi iz škafa lil.
Samo ob sebi se razume da ob tacim vremenu ni mogla nobena reč nepoškodovana
ostati, posebno tam ker je ta nevihta bila naj huja je oves čisto pokončalo proso vse povalilo
114
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ZAL, Občina Ribnica, škat. 35, fol. 3273.
Prav tam.
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in mu lati odbilo, koruzo vso povalilo in ji peresa vsa rascefralo, krompir ves z perstjo
zmešalo, fižolu stroke odbilo in ga vsega povalilo tako da je le malokaj še ubogimu
kmetovalcu ostalo s katerim pa ne bo mogoče preživeti se.
V več krajih se še seme ne bo dobilo nazaj. Ta nesreča je v okrožju te župnije zadela
posebno, Breg, Gorenjo vas, Ribnico, Hrovačo in Goričo vas. Ker je bolj ubogim, posebno
kateri imajo polje samo v tistim kraju kjer je bila nevihta naj hujša s tem čisto vse odvzeto se
slavno c. kr. okr glav vludno prosi naj blagovoli kaj pomagati in škodo ceniti dati.
Županstvo vRibnici 28 julia 1880«116

Okrajno glavarstvo v Kočevju je po tem neurju še bolj ostro pritisnilo na posestnike,
da opravijo svoje dolžnosti čiščenja požiralnikov v izogib nepotrebni škodi, ki jo lahko
povzroči nenadno deževje. Malce neresno je ponovno opozorilo vzel mlinar Janez Lovšin, ki
se je še 21. 10. 1880 izgovarjal, da ni očistil rup, ker ga je presenetilo kratkotrajno deževje in
da bo blato očistil, ko bo gladina vode v požiralnikih dovolj nizka.117

Izmed množice raznoraznih razglasov so imela posebno težo navodila posestnikom
kako ravnati v času visokih voda. Forma in struktura besedila teh razglasov se tekom let ni
bistveno spreminjala, v njih so bila našteta običajna dela, ki jih je bilo potrebno opraviti na ali
v neposredni bližini vodotokov, da se je vnaprej minimalizirala morebitna škoda, ki bi jo
povzročila visoka voda. Posestnikom je bilo naročeno, da morajo iz neposredne okolice vode
odstraniti kakršnakoli drva, hlode, krclje, tramove, dračje, in podobno, da jih ne bi odnesla
povodenj. Nadalje se je apeliralo na mlinarje in žagarje, da imajo v času visoke vode
dvignjene zapornice na jezovih in da morajo odpraviti vsako napako na svojih vodnih
napravah, ki ovira normalni odtok vode. Morebitni lastniki čolnov ali podobnih stvari so bili
pozvani naj trdno privežejo svojo lastnino, da ne bi le – ta poškodovala mostov in ostalih
naprav za prečkanje voda ali zamašila obstoječih očiščenih požiralnikov. Na najbolj
izpostavljenih mostovih naj se postavijo straže, ki bodo skrbele za odstranjevanje lesa in
podobne navlake, da ne bo prihajalo do neprijetnih poškodb na omenjenih objektih in da bo
tok vode neoviran in nazadnje naj žagarji poskrbijo za varno odlaganje žaganja, da ga ne bi
dosegla voda.118
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ZAL, Občina Ribnica, škat. 36, fol. 3322.
ZAL, Občina Ribnica, škat. 35, fol. 3273.
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ZAL, Občina Ribnica, škat. 30, fol. 2745., ZAL, Občina Ribnica, škat. 3, fol. 310.
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Konec 19. in v začetku 20. stoletja so se s pomočjo deželnih strokovnjakov začela na
območju Ribniške doline izvrševati prva hidrotehnična dela, ki so začela novo poglavje
človekovih posegov v vodni prostor. V obdobju 1894 – 1900 je bil dokončan in dan v
uporabo večkratno projektiran odvodni kanal za visoko vodo rečice Bistrice, ki je bil speljan v
ponor Tentera pri Žlebiču, kamor je že ponikal potok Tržiščica. Na začetku odvodnega kanala
so bile aprila 1896 potrebne nekatere izboljšave, ki jih je odredil »gojzdno tehniški oddelek za
zagradbo hudournikov, odsek v Beljaku.«119 Prvi izmed ukrepov je bil skrajšanje zgornje
dolžine jezu pri mlinu Ivana Rusa v Brežah 29 za 14 cm, sledila je gradnje dveh
protipoplavnih nasipov. Tisti v neposredni bližini prej omenjenega mlina je imel dimenzije 80
m * 0.5 m * 0.6 m, drugi pa je potekal vzdolž levega brega kanala v dolžini 110m. Predvidena
je bila tudi izdelava brodišča v bližini mlina in pa dodatne varovalne naprave ob trasi dveh
občinskih cest, ki sta omejevali območje kanala. Županstvu v Ribnici se je še svetovalo, da
naj bo most na deželni cesti, ki pelje proti Ribnici narejen iz kamenja in ne iz lesa, zaradi
boljše zaščite pred katastrofalnimi poplavami in da mora najprej kanal potekati do prvega
naravnega »preduha«. Če se bo ugotovilo, da obstoja podzemeljska zveza s samim ponorom
Tentera bodo s tem dela zaključena, drugače pa bo potrebno kanal v celoti speljati nad zemljo
do ponikev pri samem ponoru. Poleg glavnega gradbenega dela izgradnje odvodnega kanala
so bili istočasno izdelani še trije preduhi na območju Ribniške doline (pri ponikvah potoka
Rakitnice v istoimenski vasi, Ribnice pri Dolenji vasi in na še neznani lokaciji potoka Bistrice
pri Goriči vasi), podobna hidrotehnična dela pa so bila izvedena tudi na Kočevskem. Ves
projekt je bil izveden po predhodnem dogovoru z lastniki parcel o odškodninah za gradnje na
njihovih zemljiščih.120 V prvi polovici 20. stoletja pa so se že začeli izdelovati velikopotezni
načrti o celoviti regulaciji vseh vodotokov Ribniške doline, kar bi dokončno rešilo problem
poplav in hkrati izboljšalo tudi sistem oskrbe z vodo.
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ZAL, Občina Ribnica, škat. 32, fol. 2932.
Prav tam.
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SLIKA 25: Bistriški kanal iz konca 19. stoletja (VIR: Gregor Kranjec, 2009)

SLIKA 26: Ponor Tentera (VIR: Gregor Kranjec, 2009)
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5.3.2. Opisni načrti regulacij vodotokov v prvi polovici 20. stoletja
Pospešeno projektiranje za izvedbo regulacij in ostalih hidrotehničnih del na
vodotokih Ribniške doline, z namenom zmanjšati velikost poplavnega sveta in ljudem zgraditi
primerno vodooskrbno infrastrukturo, se je odvijalo od leta 1931 pa do začetka divjanja druge
svetovne vojne na ozemlju današnje Slovenije v letu 1941. Pred tem so bile oblastne moči
usmerjene v vzpostavljanje temeljnih institucij novonastale državne tvorbe Kraljevine SHS in
kasneje Kraljevine Jugoslavije, vmes pa je potekalo srdito strankarsko bojevanje, ob pomoči
kraljeve družine Karañorñević, ki je popolnoma paraliziralo delovanje za razvijanje družbe
pomembnih državnih ustanov, katerih naloga je bila skrb za obči družbeni napredek. Za to ni
čudno, da sem v okviru tega podpoglavja najprej naletel na dokument, ki poleg predvidenih
načrtov za bodoče posege v vodni prostor razkriva tudi klavrno stanje tako na področju
zmanjševanja poplavne ogroženosti kot na področju oskrbe z vodo na območju Ribniške
doline, ki se ne more niti približno primerjati s stanjem na začetku 20. stoletja. Za ilustracijo
bom izpostavil pomembne dele dokumenta iz leta 1934, ki ga je od ribniških oblasti zahteval
Anton Arko, član banovinskega sveta v Ribnici in ki je bil kasneje posredovan višji instanci.

»…Gradnja škarpe in očiščenje požiralnika v Goriči vasi bi bila potreba vže pred
desetletjem, a se ni našlo nikdar razumevanja za ta prepotrebna dela. Tu namreč ponika
potok Bistrica ki poplavi vsako leto celo Goričevsko polje, in se pri večji povodnji razlije tudi
proti vasi Otavce. Ravno zadnja povodenj nam je bila priča, kako je bila cela vas Otavce pod
vodo, in ravno tedaj je slučaj nanesel, da je v omenjeni vasi izbruhnil požar, in na žalost ko
smo prispeli z gasilci pred vas, nismo mogli niti do požara. Bila je mestoma v vasi do 1.50
mtr. visoka voda. Ta dela bi izvršila lahko postopoma, in bi prosili za prvo nujno popravilo in
za očiščenje prvih rup vsaj delno podporo v znesku Din. 50.000.- -.
Dalje je potreba gradnja novega vodovoda, kateri bi poleg vže obstoječe služil tudi za
ob potoku Bistrice ležečih vasi, katere spadajo v našo občino, in sicer: Gorenja-vas, Goričavas, in Hrovača, ter za izlivko vasi Otavce, kateri so sedaj navezani na uživanje tega potoka.
Vsak človek ki pozna ta potok ob suši, gleda strahuma, ko ve da morajo to vodo uživati ljudje
teh vasi. Poleg kopalcev ki se kopljejo v tej vodi, perejo perice perilo –(a sigurno tudi od
kakega jetičnega)- in kopljejo gospodarji konje, in to umazano s plavajočo smetano uživajo
goriomenjene vasi. Ni čuda, da se je bati večjih epidemij – saj pred letom dni je zbruhnila
griža, in se je le ban. Zdravniku Dr. Oražmu zahvaliti, da ni bilo več smrtnih slučajov. Zatorej
Vas prosimo gospod banski svetnik, da zastavite vse sile za uresničenje projekta, katerega
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vodimo skupaj s Higijenskim zavodom nad poldrugo leto dni. Prosimo Vas, da zainteresirati
tudi Kr. bansko upravo da nam priskoči poleg obljub od Hig. zavoda tudi ona z izdatno
podporo, da bodemo zamogli pokazati pred ljudmi, da je naša prva skrb z preskrbo zdrave
pitne vode. Kakor Vam samim znano, smo vže v Vaši navzočnosti pregledali več studencev, in
se tudi vže odločili za studenec v Lipovšči, a seveda vsako tako delo je brez pomena, če
nimamo zasiguranih sredstev za izvedbo projekta. Higijenskemu zavodu vsa čast, posebno gg.
Dr. Petrič-u in ing. Guezelj-u, katera posvečata vso pažnjo in stremijo za zdratitev projekta
tega vodovoda. Prosimo toraj še enkrat, zastavite na pristojnem mestu za uresničenje tega
dela.
Regulacija potoka Sajevec bi bila tudi nujna potreba in Vas prosimo, da premaknete
ta vže izpeljan projekt z mrtve točke, in na ta način spravimo regulacijo v tek, da nam
obljubljenih Din. 45.000.- -. ne odnese povodenj proti Dolenji vasi…«121

O zanemarjenosti vodotokov in celotnega vodnega sveta Ribniške doline nam priča
poročilo odseka za urejanja hudournikov Kraljeve Banske uprave v Ljubljani iz leta 1935, ki
je opravil temeljite preglede terena in posredoval svoje pomisleke Sreskemu načelstvu v
Kočevju, da o nepravilnostih poduči ostale občine svojega sreza. V poročilu sta najbolj
izpostavljena zaraščenost obrežij vodotokov z gostim grmovjem in drevjem ter onesnaženost
z različnimi odpadki in slaba gradnja jezov, ki so previsoki in premalo prilagojeni na hitro
odtekanje visoke vode. Odsek za urejanja hudournikov je zato vse posestnike omenjenega
sreza opozoril, da: »Ako se ne bo začelo ob hudournikih in sploh vodotokih racijonalnejše
gospodarstvo, ako se ne bo zlasti hudourniških strug pravočasno čistilo in posekalo drevje in
starega debelega grmovja, ako se ne bodo postavljale razne zgradbe v hudournikih kakor
jezovi, mostovi, obrežna zavarovanja, pravilnejše in trdnejše, potem bodo poplave vedno
hujše tem bolj, ker se gozdovi vedno bolj redčijo in manjšajo. Bregovi morajo biti pač
obraščeni, toda le z mladim, vsaj ne čez 3 leta starim grmovjem, ki ga voda še lahko upogne,
ki torej ne bo oviralo vodnega teka.«122 Zoper vse tiste, ki se ne bodo držali odredb in
napravili kar jim je naročeno pa bo oblast ostro nastopila in jih kaznovala v okviru zakonskih
predpisov. Skratka na začetku tridesetih let je bilo stanje glede rabe in skrbi za vodne vire
katastrofalno, vendar so se v naslednjih letih začeli izvajati najnujnejši ukrepi in pripravljati
velikopotezni načrti za regulacije, kar je vlivalo upanje prebivalstvu Ribniške doline, da jih na
področju vodnih virov čaka boljša prihodnost.
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ZAL, Občina Ribnica, škat. 41, fol. 4128.
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111

Geografsko – zgodovinska analiza rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850 naprej

5.3.2.1. Predvidena regulacija Sodraške Bistrice

31. 10. 1936 je občina Ribnica poslala zahtevo na Tehniški oddelek Kraljeve Banske
uprave Dravske banovine o regulaciji Sodraške Bistrice. V omenjenem dopisu so bili
izpostavljeni temeljni razlogi za regulacijo, ki so onemogočali tako gospodarski kot družbeni
napredek tamkajšnjega prebivalstva. Občinski veljaki so se najprej obregnili ob vijugast tok
Sodraške Bistrice, katere voda se, še posebno na odseku med vasema Vinice in Breg, leno vali
skozi številne okljuke proti trgu Ribnica in naprej proti ponikvam v Goriči vasi, kar zelo
onemogoča hiter odtok vode, ki ob najmanjšem deževju prestopi bregove in poplavlja širšo
okolico. Posledice take karakteristike toka Sodraške Bistrice so katastrofalne. Večkratna letna
daljša deževna obdobja in posledično visoke vode uničujejo tako travniško krmo za živali,
raznorazne pridelke na njivskih površinah s katerih voda spira rodovitno prst, ki dodatno maši
požiralnike pri izlivu rečice kot lokalne ceste in pota, ki so večkrat potrebna temeljitega
popravila. Velik problem za odgovorne občinske može so predstavljali tudi neočiščeni
požiralniki pri Goriči vasi, ki so zaradi nezmožnosti absorbiranja velikih količin vode še
dodatno povzročali njeno zastajanje in razlivanje po bližnji in daljni okolici. Zaradi teh dveh
morfoloških lastnosti Bistrice je veliko škodo trpelo med drugim tudi centralno naselje
Ribnica. Voda je večkrat preplavila vsaj polovico trga in vdirala v stanovanjska poslopja, kleti
hleve in ostale gospodarske objekte, motene so bile prometne zveze in materialna škoda se je
iz leta v leto povečevala. Vse zgoraj omenjene tegobe naj bi po mnenju predstavnikov občine
Ribnica odpravila celovita regulacija Bistrice, ki bi s pridobitvijo novih obdelovalnih in
travniških površin, ob krizi tradicionalnih obrti kot je izdelovanje suhe robe, s pomočjo
modernih kmetijskih naprav, omogočila obstoj in napredek prebivalstva Ribniške doline. »Z
ozirom na navedene razloge in želje ljudstva se naslov vljudno naproša, da bi se gornja
prošnja blagohotno upoštevala, in se to delo vneslo v načert javnih del, ki se bodo prihodnje
in nadaljnja leta izvajala. Zadeva je nujna in je od izvršitve življensko odvisen nadaljnji
napredek tuk. kraja.«123 Oblast je upoštevala prošnje in zahteve prebivalstva in tako so bili že
v poletju naslednjega leta pripravljeni prvi ukrepi za regulacijo rečice na območju trga
Ribnica, ki je bil z vidika gospodarske škode, povzročene zaradi rednih poplav, najbolj
ranljiv. Gospodarski odbor trga Ribnica je nameraval na levem bregu Bistrice, od vrta Jožefe
Škrabec do velikega zidanega mostu, napraviti betonsko »škarpo« s periščem in napajališčem
za živino in prestaviti leseni most, ki je bil na poti izdelavi omenjenega opornega zidu. Po
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pogajanjih predvsem s tržani, ki so imeli objekte na desnem Bregu Bistrice in so zahtevali
gradnjo »škarpe« tudi na tej strani, v primeru, če bo zaradi zožitve struge voda še hitreje
narasla in še močneje poplavljala, je prišlo do splošnega soglasja in zelene luči za izvedbo
projekta. Tržani so se tudi odločili, da na levem bregu ne bodo zgradili napajališča za živino
in tako raje omogočili večjo poplavno varnost na tem delu. Živino bodo še naprej napajali na
desnem bregu kot vsi ostali posestniki ribniškega trga.124

Maja leta 1939 je strokovna komisija, ki je na prošnjo Banske uprave pregledala
Sodraško Bistrico od izvira pri Podklancu do izliva pri Goriči vasi, z namenom rešitve
problema poplav in možnosti za izvedbo melioracijskih del na zamočvirjenih zemljiščih,
pripravila poročilo s predlogi o morebitnih regulacijah in melioracijah po posameznih
odsekih. To je prvi konkretni predlog za celovito regulacijo Sodraške Bistrice na katerega sem
naletel pri prebiranju arhivskega gradiva in predstavlja osnovo za povojna regulacijska dela
na tem vodotoku. Začetek poročila nam postreže z nekaterimi splošnimi hidrogeografskimi
značilnostmi rečice in glavnimi ovirami, ki stojijo na poti izvedbi regulacijskih del. Za glavne
krivce je proglašenih 23 vodnih naprav (mlinsko – žagarski obrati), ki so zaradi pripadajočih
neprimerno zgrajenih jezov tik do višine bregov ter pomanjkanja odvajalnih in razbremenilnih
kanalov za visoke vode, najbolj odgovornih za poplave in zamočvirjenost tal, saj posledično
zadržujejo hiter odtok vode. Prav zaradi omenjenih vodnih naprav bodo dela na projektu
regulacije bistveno dražja. Potrebne preureditve na jezovih, dovodnih kanalih, drenažah,
razbremenilnih kanalih, in podobno, bodo terjale dodatne stroške (po vojni je bila večina
lastnikov preostalih vodnih naprav razlaščenih ali pa so opustili obrt zaradi previsokih
davkov, ki niso več omogočali dostojnega življenja, tako da je bil problem prevelikih stroškov
»elegantno rešen«). Poročilo in v njej omenjene rešitve predvidevajo morebitne dodatne
stroške na katere bi bilo potrebno računati zaradi večkrat omenjenih vodnih naprav. Posebna
komisija je tako predvidela regulacije in melioracije na naslednjih odsekih.

1.) Odsek Ribnica – Goriča vas
V tem odseku so odtočne razmere skrajno neugodne, ker visi na kratki progi 2 km 6
vodnih naprav s trdnimi jezovi v strugi brez zadostnih razbremenilnih zatvornic za visoko
vodo. Do vrh bregov ali še nad bregovi napeta voda povzroča zamočvirjanja. Ob desni strani
Bistrice so zgrajeni v bližini vojaški objekti, na katere visoko stanje talne vode tudi slabo
vpliva. Razbremenilne struge za visoko vodo v tem odseku radi visokih stroškov ne bo mogoče
rentabilno izvršiti, bi pa bila tudi tehnično le težko izvedljiva, ker bi se moralo v tem slučaju
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odkupiti obe vodni napravi v Goriči vasi Ilc Štefana in Zajec Franca in pa zgraditi nov
betonski most na državni cesti. Edino, kar se lahko v tem odseku izvrši, je ureditev ponorov
pod zadnjo vodno napravo v Goriči vasi (lastnik Lovšin Jože).
2.) Odsek trg Ribnica
a) preureditev jez-u vodne naprave Ilc Franca z ugraditvijo zatvornic za visoko vodo ter
napravo razbremenilne struge za odtok velikih voda, ker ne odgovarja ozka struga med to
vodno napravo in spodnjim novim betonskim mostom, ki ima premajhen pretočni profil.
b) zgradbo obrežnih betonskih zidov skozi trg Ribnico. Občina je že pričela z zgradbo
betonskega zidu ob levi strani struge; potrebno bo, da se ta zid podaljša in ga prilagodi
bodoči regulaciji.
c) preureditev mostu pri gradu, ki ima premajhen pretočni profil za velike vode.
3.) Odsek Ribnica – Breže (Bistriški kanal)
Regulacija bo v tem delu radi štirih vodnih naprav težko izvedljiva. Priporoča pa se,
da se lastnike teh vodnih naprav prisili, da sami na svoje stroške preurede jezove njih vodnih
naprav z ugraditvijo zadostnih zatvornic. Že s temi deli se bodo povodnji znatno omilile, v
kolikor bi se pa kasneje pokazalo še potrebno, bi se izvršilo le krajevne korekture in
zavarovanja Bistrice, mestoma tudi drenaže.
4.) Razširitev Bistriškega kanala
Pri vodni napravi Rus Antona v Brežah se odcepi od Bistrice takozvani Bistriški kanal
do ponora Tentere, ki je bil izgrajen v letih 1895 – 1900. Naprava Tentere z dovodnim
kanalom je stala svojčas 9.500 goldinarjev ali v današnji valuti okroglo 200.000.- - din. To
delo se smatra kot eno najuspešnejših predvojnih del, kar je celo anketna komisija iz leta
1905 priznala in predlagala, da se Bistriški kanal razširi in padec poveča, da bi mogla
Tentera odvajati sproti še večje vodne količine. Šele po vojni se je izdelal projekt za razširitev
tega kanala v tem smislu, da bi odvajal 10 m3/sek mesto 4 – 5m3/sek, kolikor jih odvaja kanal
v današnjem stanju. S tem v zvezi je treba zgraditi na državni cesti nov betonski most. Če bi
prišlo do izvršitve tega projekta, bi se moral urediti še en ponor. Ker se je namreč dognalo,
da ponori pri železniški progi nimajo podzemske zveze s Tentero, temveč odtekajo vode skozi
te ponore po posebnem podzemskem toku neposredno v Kolpo. S tem, da bi se zvišalo
odvajalno kapaciteto Bistriškega kanala ter bi se sporedno uredilo ponore pod Goričo vasjo,
bi bilo rešeno poplav tudi dolenjevaško polje, neposredne koristi od tega dela bi pa imel tudi
trg Ribnica.
5.) Odsek Breže – Sodražica
Za širši program bi se lahko izvršila regulacija Bistrice tudi v tej progi, ker bi bila ta
regulacija radi zamočvirjene široke doline še v skladu z večjimi investicijskimi stroški.
Zamočvirjanja doline pa povzročajo tamošnje vodne naprave. Pri vseh vodnih napravah, ki
jih je v tem odseku sedem, bi bilo treba zgraditi posebne razbremenilne struge za odtok velike
vode s potrebnimi pretočnimi jezovi, zatvornicami, itd…
6.) Odsek trg Sodražica
Vzrok poplavam v trgu Sodražici je vodna naprava Oberstar Josipa, ki je tik pod
trgom, ima trdni jez brez vsake zatvornice. Visoko nad terenom napeta voda povzroča
zamočvirjenje sveta, ki sega neposredno v trg. Le s temeljito preureditvijo jezovne naprave bi
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se dalo preprečiti nadaljne povodnji trga. Regulacijo Bistrice v trgu samem bi se pa izvršilo
na enak način kot v Ribnici, to je z napravo obrežnih zidov od banovinskega mostu nizvodno z
manjšimi korekturami struge. To delo bo treba izvršiti med prvimi.
7.) Odsek Sodražica – Potok
V tem odseku je treba preurediti jezovno napravo Mihelič Jankota iz Sodražice z
napravo posebne razbremenilne struge za veliko vodo torej izvesti regulacijo Bistrice od
naprave do Sodražice. Nad to vodno napravo bo pa treba oba bregova Bistrice drenažirati. V
tem odseku sta dve opuščeni vodni napravi Dragulin Josipa iz Sodražice in Podlogar Franca
iz Žigmaric štev. 67 (pri mostu). Iz regulacijskih ozirov se ti vodni napravi ne bi smeli
obnoviti.
8.) Odsek Žigmarice – Podklanec
V tem odseku je situacija za regulacijo ugodna, ker bi bila razmočvirjena pri vasi
Žigmarice širom do sedaj zamočvirjena ravan. Preurediti bi bilo treba le dve vodni napravi
Vesel Alojzija iz Žigmarski štev. 36 in Pirc Frančiške iz Žigmaric štev. 34. Med obema
vodnima napravama bi ostala sedanja struga kot mlinščica, nad zgornjo Pirčevo vodno
napravo bi se pa izvršila nova razbremenilna struga za odvod velikih voda. radi dolomitnega
sveta je zemlja v tem odseku zelo zamočvirjena, zato bi bilo treba izvršiti poleg regulacije
Bistrice še regulacije Žigmarskega, Jesenskega potoka in Globovšce ter nekaj osuševalnih
jarkov, torej podrobno melioracijo cele doline. Pri vasi Podklanec bi se regulacija Bistrice
zaključila. Iz gospodarskih ozirov bi bila melioracija tega odseka izredne važnosti.
Zamočvirjene travnike v dolini bi posestniki spremenili v rodovitne njive, travništvo bi pa
gojili na področjih, kjer danes njive le težko obdelujejo. Gozdno-tehnični odsek za zagradbo
hudournikov pa namerava nad Podklancem izvršiti več dolinskih pregrad za zaustavitev
donosa proda iz dolomitnega sveta. Želeti bi bilo, da ta odsek zagradbena dela pospeši.
Na osnovi gorenjega poročila predlaga strokovna komisija nastopno:
A) Da se napravijo predvsem projekti za regulacijo Bistrice v odseku 2 skozi trg Ribnico, v
odseku 4 na razširitev Bistriškega kanala, v odseku 6 v trgu Sodražica, v odseku 7 za
preureditev vodne naprave Mihelič Jankota iz Sodražice in za regulacijo Bistrice od te
naprave do Sodražice ter v odseku 8 za melioracijo polja od Žigmaric do Podklanca.
B) Da se določi vrstni red izvršitve regulacije Bistrice po odsekih nastopno: kot prvo delo naj
se izvrši sanacija trga Sodražice s preureditvijo vodne naprave Mihelič Jankota, nato
regulacijo Bistrice skozi trg Ribnico obenem z ureditvijo požiralnikov v Goriči vasi. Kot
naslednje delo predlaga razširitev Bistriškega kanala pod Brežami. Melioracijo polja v
odseku Žigmarice – Podklanec naj se oa obravnava kot posebno melioracijsko delo.
Strokovna komisija: Ing. Sturm, s.r.; Ing. Hočevar, s.r.125
Po vojni izvedena regulacijska dela so se bolj ali manj držala zgoraj opisanih
predlogov z nekaterimi izjemami. Predvsem izvajalcem ni bilo treba skrbeti za stroške glede
spreminjanja obstoječih vodnih naprav, saj so bile bodisi prisilno odkupljene za manjšo
vrednost od dejanske ali pa so lastnike pokopali visoki davki, ki so jih morali plačevati za
nemoteno obratovanje. Skratka so imeli izvajalci proste roke pri sami izvedbi regulacijskih in
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melioracijskih del. Če ne bi nastopila druga svetovna vojna, bi bil projekt že zdavnaj
dokončan. Da je bila potreba po izvedbi projekta res nujna so še poleti istega leta dokazala
neurja, ki so povzročila izdatnejšo gmotno škodo na širšem območju porečja Sodraške
Bistrice. Zadnje neurje, ki so ga spremljale močne padavine, je divjalo od 12. ure na dan 14.
6. 1939 do 7. ure zjutraj naslednjega dne. Okoli 8. ure zvečer je narasla voda v zgornjem toku
Bistrice pridrvela in poplavila okoliške travnike vzdolž celotne struge. Na ribniškem trgu je
gladina vode narasla za 3 do 4 metre in se razlila po trških ulicah. Voda naj bi z veliko močjo
drla po sredini trga. Bregove sta prestopila tudi potoka Sajevec in Ribnica, ki sta tudi
poplavila velike površine obdajajočih travnikov. Med najbolj prizadetimi kraji so bila naselja
Sušje, Slatnik, Žlebič, Breže, Jurjevica, Kot, Bukovica, Dane, Sajevec, Gorenja vas, Ribnica,
Hrovača, Goriča vas, Nemška vas in Otavice, »kamor je pričela prihajati voda šele v jutru
dne 16. 6., kjer je voda zalila vso vas, polja in travnike ter je vas popolnoma odrezana od
ostalih vasi ter trga.«126 Voda, ki je poplavila rodovitna polja spodnjega dela Ribniške doline
je z njih odnesla ogromne količine zemlje, tako da je na nekaterih mestih zazijala gola skala.
Uničene so bile vse poljščine, glede na prejšnje izkušnje pa so oblasti sklepale, da se bo voda
na poljih zadržala vsaj en teden in da je za pričakovati, da bodo zgnili še tisti pridelki, ki jih ni
uničila sila vodnega toka.127 Vsekakor je prebivalstvo doline, razen mlinarjev, z nestrpnostjo
pričakovalo rešitev problema poplav, ki so jim grenile vsakdanje življenje.
5.3.2.2. Predvidena in opravljena regulacija potoka Sajevec (glej Prilogo 3: Regulacijska
dela na potoku Sajevec od 1932 do 1945)
Najbolje zastavljen projekt v tridesetih letih 20. stoletja je bila nedvomno regulacija
potoka Sajevec. Ta se je formalno začela leta 1932, ko so posestniki, ki so imeli zemljišča ob
in v neposredni bližini potoka, ustanovili Vodno zadrugo za regulacijo potoka Sajevec, ki je
bila v prvi vrsti namenjena reševanju odškodnin posestnikom za njihova zemljišča, na katerih
je bila predvidena regulacija in nova trasa struge potoka. V drugem členu pravilnika vodne
zadruge so bili našteti še ostali nameni in obseg delokroga podjetja. »Namen in delokrog
zadruge je sodelovanje pri izvršitvi regulacijskih naprav, pobirati prispevke, ki pridejo na
neposredne udeležence v poštev, kakor tudi pobirati prispevke za vzdrževalne namene in
dopolnilne naprave. Vse naprave se morajo izvršiti po odobrenih načrtih. Ako bi se našlo
potrebo, da se prvotni načrt spremeni, je ta dopusten le z dovoljenjem pristojne oblasti.«128
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Prednost omenjenega skupnega podjetja, h kateremu so pristopili vsi zainteresirani in
»prizadeti« posestniki, je bila v transparentni in pravični razdelitvi nastalih dodatnih stroškov
za izvajanje del na potoku. Ti so se porazdelili glede na obseg zajetega posameznega
zemljišča, ki je pripadalo posameznemu posestniku, kjer so se izvajala potrebna regulacijska
dela (večino stroškov projekta je bilo pokritih s strani državnih oblasti). Tekom sprejemanja
načrtov za izvedbo regulacije je bilo največ pomislekov izraženih s strani vaščanov Dolenje
vasi in Prigorice. Ti so se bali, da bo zaradi nove struge potoka odtok vode bistveno hitrejši in
ker se Sajevec izliva v Ribnico, bo posledično ob vsakem manjšem deževju voda v strugi
ponikalnice Ribnice še hitreje narasla in razširila obseg poplav na Dolenjevaškem polju.
Predstavniki Vodne zadruge so najprej pojasnili, da je predvidena regulacija za njih
eksistencialnega pomena, ker se ne morejo več zanašati le na dobiček iz naslova suhorobarske
in krošnjarske dejavnosti in da bo projekt prej nekoristna zamočvirjenih zemljišča, na katerih
je uspevalo samo trsje, loček in manjvredna kisla trava, spremenil v kvalitetne obdelovalne
površine. Obregnili so se ob dejstvo, da se Dolenjevaščanom lahko zdi njihovo ravnanje
sebično, ko pa imajo sami polja z najbolj rodovitno zemljo, ki jim omogoča dostojno
preživetje in tako ne morejo popolnoma razumeti njihove stiske. Kar se tiče povečanega
obsega poplavljanja ponikalnice Ribnice, zaradi večje hitrosti odtoka vode v potoku Sajevcu
pa so se sklicevali na izjavo tehničnega izvedenca. Ta je najprej dejal, da se bo pritok vode na
inondacijsko območje Dolenje vasi ob normalnem sezonskem deževju res povečal, da pa bo
sama voda hitreje odtekla in dosegla požiralnike. Glede poplavljanja v primeru izrednih
vremenskih situacij pa je bilo njegovo mnenje, da bo še naprej trpela celotna Ribniška dolina
neodvisno od regulacije potoka Sajevec, ker je glavni problem nezadostno število
požiralnikov, ki bi odvajali visoko vodo in zanemarjenost brežin vseh vodotokov v Ribniški
dolini.129
Po obsežni javni razpravi so bili naposled potrjeni načrti za izvedbo težko pričakovane
regulacije potoka Sajevec, ki so predvidevali naslednje posege v njegov širši vodni prostor. Po
priloženih načrtih je znašala dolžina regulacije potoka 6880 m in je potekala od izliva Sajevca
v ponikalnico Ribnico do izvira pri vasi Kot. Takoj na začetku je bil izvzet odsek med
kilometroma 6,8 in 5,4 (1), ker so bili posestniki zemljišč proti izvedbi projekta. Sama nova
trasa vodotoka je bila deloma prilagojena stari strugi, deloma pa preložena zaradi boljšega
učinka osuševanja in boljše tehnične izpeljave. Regulacija je bila izvedena z izkopom
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odprtega jarka po predloženem načrtu z normalnim profilom od kilometra 1,4 navzgor (2) ter
zaprtega jarka s prečnimi profili od izliva potoka do km 1,3 (3). Vznožja brežin nove struge in
dveh dodatnih osuševalnih jarkov Petelinjeka, ki je imel predvideno dolžino 1244 m (4) in
Bukovice, dolžine 258 m (5), so bila zavarovana s pletenino in ojačena z malimi piloti
dimenzij 1 m * 6 – 8 cm * 20 cm ter prekrita z ruševino v širini dveh metrov. Na banovinski
cesti Ribnica – Sajevec – Jurjevica sta bila projektirana dva železobetonska mostova s
pretočnima profiloma prilagojenima novim odtočnim lastnostim potoka. Prvi je bil
pozicioniran na km 6,8 (6), drugi, potekajoč čez regulirano strugo potoka pa na km 5,4 (6).
Ob sta bila visoka 1,5 m in dolga 3,5 m. Tretji pomemben most se je nahajal na km 1 in je
imel enak profil kot železobetonska. Zaradi prestavitve struge se je nahajal 60 m nižje proti
dolini kot prvotno (7). Največji hidrotehnični problem je predstavljal jez na ponikalnici
Ribnica v neposredni bližini sotočja s Sajevcem, ki je bil namenjen za poganjanje vodnih
naprav (mlinsko – žagarski obrat) v lasti Janeza Lovšina pri kraju Zalužje (8). Omenjeni jez je
namreč, zaradi svoje neprimerne višine, povzročal konstantno poplavljenost in zamočvirjenost
travniškega območja od sotočja Ribnice in Sajevca do km 1,3 slednjega. Strokovnjaki
hidrotehničnega oddelka so predvideli naslednjo rešitev. Ob samem jezu so nameravali
zgraditi 200 m dolg in do 0.5 m visok obrežni nasip iz vodotesnega materiala, ki bi zadržal
vodo v strugi Ribnice (8´), voda iz potoka Sajevec pa naj bi se odvajala pod strugo Ribnice s
pomočjo sifona, ki bi imel dva paralelno položena betonska cevna kanala premera okoli 1m.
Voda iz kanalov bi se stekala v staro poplavno strugo na desnem bregu potoka Ribnice in
nadalje pod sam jez Janeza Lovšina (9). Zaradi velike množine vode, ki jo premore
ponikalnica Ribnica, ne bi bile vodne naprave prikrajšane za vodo potrebno za obratovanje,
posestniki iz vasi Sajevec pa bi pridobili nove suhe travne ali njivske površine (10). Po vseh
izvedenih zgoraj naštetih hidrotehničnih delih naj bi bil rezultat naslednji. »…Namen
regulacije potoka Sajevca je preprečiti poplave in temeljito osušiti travnike po njemu
poplavljenega območja. Radi preplitve struge in nezadostnega profila potoka nastopajo
poplave ter je svet v območju tega potoka stalno zamočvirjen. Na celem tem svetu rastje samo
trsje, loček in deloma manj vredna kisla trava. Pridelek bo po izvršeni melioraciji tako glede
kvantitete najmanj 50 % večji, kakor tudi po kvaliteti dosegel še enkrat večjo redilno
vrednost…; Vrednost sveta pa bo po melioraciji še enkrat večja.«130 Izvajanje regulacijskih in
melioracijskih del na potoku Sajevec je konstantno potekalo do druge svetovne vojne in bilo
dokončano po vojni z manjšimi kozmetičnimi popravki. Dandanes predstavlja večjo
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ZAL, Občina Ribnica, škat. 42, fol. 4389
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spremembo prvotne regulacije le zadrževalnik za visoke vode pri sotočju ponikalnice Ribnice
in njenega pritoka Sajevec, kjer v času deževja nastane do 1 km dolgo akumulacijsko jezero
in je namenjeno kontroliranemu izpustu odvečne vode v nadaljnjo strugo Ribnice, da ne
prihaja do poplavljanja Dolenjevaškega polja. Njegova funkcija je tudi preskrbovanje dela
gospodarstva Kočevske doline s tehnološko vodo v sušnih poletnih mesecih.

SLIKA 27: Potok Sajevec z mostu na Ugar (VIR: Gregor Kranjec, 2010)
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5.3.3. Potek regulacij vodotokov po drugi svetovni vojni (glej Prilogo 4, 5 in 6:
Regulacijska dela na rečici Sodraška Bistrica od 1945 do 2010 )
Po drugi svetovni vojni je bil eden izmed glavnih ciljev novih oblasti ponovna gradnja
primarne infrastrukture. Poleg vzpostavitve funkcionalnejšega vodooskrbnega sistema so si
oblasti prizadevale izpeljati regulacijsko – melioracijska dela na rečici Sodraški Bistrici, na
podlagi pred vojno pripravljenih načrtih. Odgovorne institucije so se morale najprej
dogovoriti s posestniki zemljišč in na njih ležečih objektov, na katerih se bodo vršila dela
izgradnje vodovoda ter regulacije Sodraške Bistrice, o primernih odškodninah. Ni treba
posebej omenjati, da so bili posestniki neenakovreden partner v pogajanjih. Če se niso strinjali
z višino ponujene odškodnine, so jim bila zemljišča vseeno odtujena s prisilnim odkupom.
Taka politika je povzročila, da je večina mlinsko – žagarskih obratov na Bistrici propadla, ker
jim je bil bodisi odvzet pogonski vir bodisi so lastnike od nadaljnjega ukvarjanja z omenjeno
obrtjo odvrnili visoki davki, ki so pripeljali do nerentabilnosti delovanja. To je bil davek, ki so
ga morali plačati mlinarji in žagarji na Bistrici, da bi Ribniška dolina dosegla boljši standard
ovodovodenja, bistveno zmanjšala poplavno ogroženost in posledično povzročeno materialno
škodo ob izrednih vremenskih razmerah ter pridobila nove obdelovalne površine potrebne za
zadostno preskrbo prebivalstva s hrano.
Po pričevanju domačinov se je regulacija Sodraške Bistrice začela v njenem zgornjem
toku, kar je v letih izvajanja del, ki so se končala sredine šestdesetih let, še potenciralo obseg
poplav v spodnjem delu (hitrejši odtok vode iz zgornjega porečja v spodnjega). Najprej je bil
na vrsti trg Sodražica, kjer so odstranili jez pri nekdanjem Obrstarjevem mlinu in kjer so
danes talni pragovi s krajšimi posamičnimi brzicami v dolžini 700 m, ki kontrolirajo padec in
odtok vode iz samega trga (1). Brežine so na tem delu dodatno utrjene in segajo tudi gorvodno
do konca naselja. Naslednji so bili na vrsti Ribniški trg in ponikve v Goriči vasi, ki so bile
najprej temeljito očiščene in nato dodatno razširjene ter utrjene (2). Skozi trg tekoča Bistrica
ima danes kamnito – betonski škarpi na obeh bregovih, ki potekata od majhnega mostu pri
Gorenji vasi do mostu, ki povezuje Knafljev trg z industrijsko cono Ugar, kjer so bili nekoč
vojaški objekti (3). Po katastrofalni poplavi leta 1973 so zasuli mlinščico nekdanjega trškega
mlina in malo naprej napravili betonski most, ki povezuje trg z Urbanovo ulico. Ko Bistrica
zapusti Ribnico in nadaljuje svojo pot proti Goriči vasi, teče po močvirnatem svetu, kjer se
struga dvakrat razdeli na dva dela, kar omogoča absorpcijo večjih količin vode in preprečuje
morebitno poplavljanje (4).
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SLIKA 28: Pogled na utrjeni brežini Sodraške Bistrice v centru Ribnice (VIR: Gregor Kranjec, 2010)

SLIKA 29: Pogled na utrjeni brežini Sodraške Bistrice južno od cerkve Sv. Štefana v Ribnici (VIR: Gregor
Kranjec, 2010)
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Naslednji je bil na vrsti Bistriški kanal, ki so ga razširili, poglobili in povečali padec
ter s tem omogočili, da je bil zmožen odvajanja visokih voda pri maksimalnem pretoku 10
m3/s. Danes njegovo nalogo odvajanja visokih voda primarno opravlja razdelilni objekt pri
čistilni napravi v Gorenji vasi, kjer visoka voda po sifonu odteka v potok Sajevec in naprej
proti pregradi pri Prigorici (5). Regulacijska dela so se nadaljevala na odseku Sodražica –
Žlebič. Struga Bistrice je južno od Sodražice naslonjena na pobočje na njeni levi strani, nato
pa pri Izveru preči poplavno ravnico in pri vasi Podgora zadane ob pobočje na desni strani
lastne struge. Ob pobočju teče do vasi Vranove Njivice in se nato na naplavni ravnici pod
Zamostcem razdeli na dva dela. Dodatna razbremenilna struga odvaja morebitne visoke vode
in v normalnem vodnem stanju omogoča, da je ozemlje med razdeljenima strugama suho (6).
Danes se neposredno pred združitvijo razdvojene struge pod Vinicami nahaja še dodatni okoli
250 m dolg in nekaj metrov visok obrambni nasip, ki varuje tamkajšnje gospodarsko poslopje
pred poplavitvijo (žaga za rezane deske) (7). Od tu naprej teče Bistrica po svoji naravni strugi
do nekdanjega mlina Pri Seljanu, kjer je še opazna prvotna struga, ki pa je danes suha (8). Do
začetka razbremenilnega kanala je struga izravnana in obe brežini utrjeni (9). Za začetkom
razbremenilnega kanala se nahaja nov betonski most, ki je prilagojen na različne odtočne
razmere. Izravnana struga se nadaljuje do centralnega naselja Ribnica, na njo pa so priključeni
posamezni manjši odvodni kanali, ki vodijo proti osrčju Ribniškega polja. Na tem odseku se
pojavljajo še nekateri dodatni improvizirani objekti, ki varujejo hiše na desni strani regionalne
ceste med Gričem in Ribnico pred vdorom vode v času intenzivnega deževja. Pod bencinsko
črpalko, za katero se v neposredni bližini skriva Griška jama, se nahaja požiralnik, ki pa ni
več aktiven, ker je struga Bistrice umetno odmaknjena proti središču Ribniškega polja (10). V
mesecu februarju letošnjega leta je prišlo do vremenske situacije, ko so nekajdnevnemu
sneženju takoj sledile dvodnevne padavine in višje temperature, ki so povzročile, da se je
voda za mostom pri Bistriškem kanalu razlila čez levi breg in nato po snegu prečila poplavno
ravnico ter izginjala skozi omenjeni požiralnik najverjetneje v Griško jamo. Za dan ali dva se
je požiralnik znova aktiviral. Naslednja posebnost se nahaja neposredno pred tablo za naselje
Grič, kjer med cesto in strugo Bistrice zasledimo manjše depresijsko jezero, ki ga objema
manjši nasip. V času rednih poplav sprejema presežek vode in preprečuje poplavitev kleti hiš
v njegovi bližnji okolici (11). Omembe vredna je še okoli 100 m dolga škarpa, ki leži
vzporedno z avtobusnim postajališčem na Griču in varuje stanovanjsko hišo ter vulkanizersko
delavnico pred vdorom visoke vode (12). Nazadnje je bila na vrsti regulacija in melioracija
Bistrice od naselja Podklanec do Sodražice. Nad Podklancem so bile urejene dolinske
pregrade za preprečevanje dotoka obsežnih prodnih naplavin v dolino. Regulirana in
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izravnana je bila struga Globelščice, ki se izliva v Bistrico pri vasi Mlake (13). Približno 1km
od izliva Globelščice v Bistrico je bil na desnem bregu pritoka napravljen tudi osuševalni
kanal (14). Od tu naprej je struga Bistrice izravnana in speljana ob gozdnem robu, ki jo obdaja
z njene desne strani, do konca naselja Žimarice. Na celotnem odseku se pojavljajo manjši
drenažni kanali, ki odvajajo visoko vodo. Konec naselja Kožarji se je struga Bistrice nekoč
razdelila na dva dela v dolžini 150. metrov in obkrožala tam ležečo kmetijo, danes pa je
struga Bistrice speljana desno od kmetije. Levi breg je na tem mestu utrjen s škarpo in v času
narasle vode preprečuje poplavitev bližnje okolice (15). Od mesta, kjer Bistrica preči glavno
cesto Žimarice – Sodražica, do naselja Sodražica, teče rečica po široki dolini, ki je bila
drenažirana tako levo kot desno od struge vodotoka (16).
Kot sem že omenil na začetku tega podpoglavja so bila regulacijsko – melioracijska
dela na rečici Bistrici zaključena sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja. Pripomogla so k
bistvenemu zmanjšanju obsega rednih in izrednih poplav, ki pa so od časa do časa še vedno
povzročale gmotno škodo na zemljiščih in privatnih hišah ležečih v neposredni bližini
vodotoka. Dolenjevaško polje je bilo, zaradi hitrejšega odtoka vode iz zgornjega dela porečja
Sodraške Bistrice, še naprej izpostavljeno rednemu poplavljanju v času močnejših nalivov in
dolgotrajnejših padavin. Končno rešitev je nato prinesla izgradnja Zadrževalnika Prigorica
leta 1985 o katerem bo več povedanega v nadaljevanju. Dandanes je tok Sodraške Bistrice,
kljub večinoma regulirani in izravnani strugi, počasen in lenoben. V obdobju od leta 1981 do
2005 je imela Bistrica srednji letni pretok 0.78 m3/s, največji povprečni mesečni pretoki pa so
bili zabeleženi v mesecu novembru in so znašali 1.28 m3/s. Po drugi svetovni vojni je bil
maksimalni ekstrem zabeležen leta 1969 in je znašal kar 44.5 m3/s, kar nas opozarja, da ima
vodotok, ob specifičnih vremenskih situacijah, še vedno rušilno moč in je zmožen povzročiti
ogromno materialno škodo.131 Na tem mestu je potrebno nekaj napisati še o regulaciji strug
ponikalnic Tržiščice in Rakitnice.
Vodni prostor potoka Tržiščice (glej Prilogo 7: Regulacijska dela na potoku
Tržiščica od 1850 do 2010) je bil skozi preteklost primarno reguliran na račun trase ceste in
železnice Ljubljana – Kočevje. Že v drugi polovici 19. stoletja so ortneški graščaki Kozlerji
osušili močvirnati svet ponikalnice pod naseljem Velike Poljane, kjer je pred tem obstajalo
pravo pravcato jezero (1). Po izvedenih drenažnih delih in izkopih razbremenilnih kanalov, si
je graščak na osušenem ozemlju postavil vrt. Konec 19. stoletja je v Ribnico in Kočevje
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Anja Abrahamsberg, Geografske možnosti rabe obnovljivih virov energije občine Ribnica, diplomska naloga
(Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009), 60 – 62.
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prisopihal prvi vlak. Trasa železniške proge je vodila med drugim tudi skozi Ortnek in je
večinoma potekala neposredno ob strugi potoka Tržiščice. Od Ortneka naprej teče ponikalnica
po zelo ozki dolini in praktično zavzema celoten ravninski prostor, zato so železniške tire
dvignili nad samo dolino vodotoka in jih naslonili na vznožja pobočij, ki se strmo dvigujejo
nad desnim bregom. Na nekaterih odsekih so tako železniški tiri postavljeni na nekajmetrskih
kamnitih nasipih, pri dnu pa poteka regulirana struga potoka Tržiščice. Dandanes je
ponikalnica v tem delu omejena tako z leve strani, kjer poteka cesta Ljubljana – Kočevje, kot
z desne, kjer so speljani že prej omenjeni železniški tiri (2). Ko priteče Tržiščica na
severovzhodni rob Ribniškega polja, se visoko nad njo nahaja viadukt Žlebič (3). Od tu naprej
ni več bistvenih posegov v obvodni prostor ponikalnice, izpostaviti velja le nekaj 10 m dolgo
škarpo na desnem bregu na začetku naselja Žlebič (4), preden vodotok prečka regionalno
cesto Kočevje – Ljubljana in se v nekaj globoko vrezanih okljukih približa ponoru Tentera ob
vznožju Male gore. Nekaj malega je treba napisati še o poplavni ogroženosti Tržiščice v
njenem srednjem in spodnjem delu, ki se poveča v času spomladanskega in jesenskega
deževja. Tedaj zasledimo tri markantna poplavna območja, ki pa zaradi reguliranosti struge ne
ogrožajo okoliških naselij. Prvo poplavno območje se nahaja v bližini Luknje pri Velikih
Poljanah, kjer ponikalnica priteče iz višjega sveta Slemen na ravnino in v času deževja zalije
bližnji travnik. Ker je struga premaknjena na rob gozda, poplavna voda ne doseže regionalne
ceste Ljubljana – Kočevje (5). Drugo se pojavi v srednjem delu, kjer je vodotok ujet med
cesto in železniško progo. Tu voda redno izstopi iz struge in povzroča zamočvirjenost okolice,
vendar nikoli ne doseže regionalne ceste (6). Tretje pa se nahaja neposredno ob samem
ponoru Tentera, kjer lahko ob nekajdnevnem deževju nastane manjše jezerce, ker sam ponor
in okoliški požiralniki niso zmožni požirati velikih količin voda Tržiščice in Sodraške
Bistrice, ki se deloma izliva v ponor preko odvodnega kanala (7). Nevarnost za onesnaženje
vodotoka predstavlja predvsem skladišče naftnih derivatov v Ortneku (8), ki je bilo leta 1998
odgovorno za izliv neznanih količin plinskega olja v strugo ponikalnice ter neurejena
komunalna infrastruktura. Ob sami strugi potoka ni večjih njiv in obdelovalnih površin, zato
lahko izključimo večje onesnaženje zaradi uporabe umetnih gnojil, pomemben izvor
onesnaževanja pa predstavlja že večkrat omenjena cesta Ljubljana – Kočevje, ki poteka ob
sami strugi Tržiščice.
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Najmanj je bila regulirana struga ponikalnice Rakitnice (glej Prilogo 8: Regulacijska
dela na ponikalnici Rakitnica od 1959 do 2010). Njen najbolj vodnat izvir je bil po drugi
svetovni vojni zajet za regionalni vodovod Kočevje – Ribnica (1), do danes so bili večkrat
temeljito očiščeni in razširjeni požiralniki namenjeni za odvajanje visokih voda v in ob sami
strugi (2) ter poglobljena in očiščena je bila njena suha struga, ki se pod Jasnico združi s suho
strugo Ribnice (3). Združeni ponikalnici nato v času deževja napajata Zadnjo Rinžo pri
Dolenjih Ložinah. Letošnjo jesen je potekala sanacija mostu na regionalni cesti Ljubljana –
Kočevje za Dolenjo vasjo, ki preči omenjeno suho strugo Rakitnice nekaj sto metrov pred
združitvijo s suho strugo Ribnice (4). Ker se je sanacija zavlekla v december, je obilno
deževje, ki je ta mesec zajelo celotno Slovenijo, povzročilo naraščanje vseh vodotokov v
Ribniški dolini in posledično napolnilo tudi suho strugo Rakitnice, ki je zaradi nedokončanega
popravila objekta, ki je zadrževal odtekanje visoke vode, poplavila njegovo širšo okolico in za
nekaj dni prekinila glavno cestno povezavo Kočevske z Osrednjo Slovenijo. Škoda na
nedokončanem mostu je bila velika, odgovorne oblasti in izvajalci pa so bili opomnjeni na
hidrološke zakonitosti vodotokov Ribniške doline, ki so jih prekršili in zato morali plačati
davek.
5.3.4. Zadrževalnik visokih voda Prigorica in opis regulacij na ponikalnici Ribnica (glej
Prilogo 9: Regulacijska dela na ponikalnici Ribnica od 1985 do 2010)
Ponikalnica Ribnica dobiva velike količine vode iz širokega zaledja Velike gore in
zato takoj ob izviru pri vasi Zadolje napravi jezero. Svojo pot nato nadaljuje proti zahodu
vseskozi obdana z močvirnato pokrajino, kjer se ji kmalu pridruži pritok Sajevec. Združena
voda obeh vodotokov nato skozi Prigorico in Dolenjo vas, kjer poteka struga potoka po
dolomitni matični podlagi in lastni nasutini, priteče na vzhodni del Dolenjevaškega polja, kjer
ob prehodu na apnenčasta tla ponikne. V preteklosti je Ribnica redno prestopala svoje
bregove in poplavljala obsežne dele Dolenjevaškega polja. Ob normalnem vodnem stanju se
voda izgubi pri prvih požiralnikih na katere naleti, če pa pride do dolgotrajnih padavin pa se
tok ponikalnice podaljša in Ribnica nato teče približno en kilometer po svoji suhi strugi proti
dolomitnemu hrbtu Jasnica. Ob samem vznožju Jasnice se ji ob visoki vodi pridruži še
ponikalnica Rakitnica in skupaj nato obideta dolomitni hrbet ter se izlivata v Zadnjo Rinžo.132
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Mitja Peček, Visoko – vodne razmere na reki Ribniščici, diplomska naloga (Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo Univerze v Ljubljani, 2006), 16.
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Prav zaradi rednega poplavljanja Ribnice se je leta 1985 izpeljal projekt izgradnje
zadrževalnika za visoke vode pri Prigorici (1), za katerega je bilo zadolženo podjetje TOZD
Hidroinženiring. Glavni namen izgradnje zadrževalnika je bil prestrezanje visokih voda, ki bi
drugače povzročale poplave v spodnjem toku ponikalnice, njihovo zadrževanje za določeno
časovno obdobje in nato kontroliran izpust. Sama gradnja zadrževalnika je bila najprej
predvidena v dveh fazah. V prvi fazi bi dosegli stopnjo suhega zadrževalnika, ki bi opravljal
funkcijo preprečevanja nadaljnjega poplavljanja, nato pa bi v drugi fazi obstoječi objekt
nadgradili v mokri zadrževalnik, ki bi skrbel za bogatenje nizkih vodostajev v času poletne
suše in med drugim tudi omogočal uporabo presežne vode v gospodarske namene. Druga faza
ni bila zgrajena zaradi previsokih stroškov investicije, tako da je bil leta 1985 dan v uporabo
le suhi zadrževalnik. Na območje zadrževalnika se tako v času obsežnejših padavin stekajo
vodotoki Ribnica, Sajevec in tudi Bistrica, katere voda se v bližini naselja Bukovica pridruži
Sajevcu po dovodnem podzemnem rovu, ki vodi do razdelilnika za visoke vode pri Gorenji
vasi. Prvotno je bilo sotočje Ribnice in Sajevca pri vasici Brezje, z gradnjo pregrade pri
Prigorici pa so ga prestavili bistveno nižje. Od intenzitete in trajanja padavin je odvisno ali se
bo voda razlila čez razdelilni objekt pri Gorenji vasi. Ta opravi svojo funkcijo, če je pretok
Bistrice večji od 9 m3/s, kar se ponavadi zgodi ob močnejših krajših nalivih, ki ne trajajo več
kakor dan ali dva ali pa ob dolgotrajnejšem deževju. Ob normalnem vodostaju znaša pretok
Bistrice 0.78 m3/s. Pregradni nasip, ki predstavlja poglavitni del zadrževalnika, je dolg 950 m
in je v celoti zgrajen iz dolomitnega drobljenca, ki je tudi gradnik v temelju položene
vzdolžne skalometne drenaže. Pri prvotnem zadrževalniku so si potem na vsakih 20 m sledile
izlivke, iz katerih je voda odtekala in se zbirala v jarku ob vznožju nasipa. Mokra stran nasipa
je bila izdelana iz drobnejšega dolomitnega peska, suha pa iz bolj grobega cenejšega
materiala. Sama brežina in pa vrhnja krona sta bili primerno zatravljeni. Največ pozornosti je
bilo namenjeno tesnjenju temeljnih tal pod samo pregrado, ki so bila zgrajena iz treh plasti.
Glinasti krovni plasti je sledila dolomitna pregrada, pod njo pa se je nahajal enakomerno
granuliran sloj peskov, ki se je raztezal do dna struge Ribnice nad samo pregrado. Da bi bilo
dno popolnoma vodotesno, so najbolj kritična mesta zadelali z glino. Zapornica je sprejemala
vodo po betonskem koritu in jo na drugi strani po drenažnih jarkih ponovno spuščala v
združeno strugo Ribnice. Akumulacija je tako obsegala približno 200 ha kmetijskih zemljišč,
ki so bila ob izjemnih vremenskih situacijah poplavljena v 150. urah. Voda se je maksimalno
dvignila do kote 487 m. Celoten cikel zapolnitve in praznjenja je tako trajal približno 1000 ur
ali 40 dni. Ta prvotna konstrukcija zadrževalnika je imela tri večje pomanjkljivosti, ki so bile
odpravljene s sanacijo leta 2001 in sicer; prva pomanjkljivost je bila premajhna debelina
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glinene podlage, ki je variirala od 0 do 2 m, druga granulirani peski, ki so vsebovali
podtalnico pod arteškim pritiskom, ki se je napajala neposredno iz potoka, tretja pa delna
prepustnost levega boka, ki je bila posledica hidroloških razmer v času poplavljenosti doline
Sajevca.133 Še neposredno pred sanacijo je imel objekt zadrževalnika naslednjo podobo.

SLIKA 30: Višina vode v akumulaciji dne 23. 11. 2000 (VIR: Visoko – vodne razmere na reki Ribniščici,

2006)

SLIKA 31: Izpust iz akumulacije dne 23. 11. 2000 (VIR: Visoko – vodne razmere na reki Ribniščici, 2006)
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Mitja Peček, Visoko – vodne razmere na reki Ribniščici, 21.
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Izkušnje iz časa visokih voda v letih 1990, 1991 in 2000, so narekovale sanacijo
zadrževalnika. Pregradno telo je postalo dotrajano in bolj prepustno, popuščati pa so začele
tudi vodotesne plasti temeljnih tal pod nasipom. Zaradi ogrožene stabilnosti zadrževalnika je
Vodnogospodarski inštitut, družba za gospodarjenje z vodami d.o.o., opravila leta 2001
potrebno sanacijo na samem pregradnem objektu in izvedla tudi ostale ukrepe za varno in
nemoteno obratovanje naprave. Najprej so izvedli tesnitev temeljnih tal, tesnitev nasipa in
preverili ter uredili potresno stabilnost tako na suhi kot na mokri strani pregrade. Novosti so
bile nov drenažni odvodni jarek ter urejen odvod visoke vode iz bokov pregrade v primeru
izjemnih vremenskih situacij, nov zapornični objekt na sami pregradi ter pripadajoči varnostni
preliv na desnem boku pregrade in nov zapornični objekt na območju razdelilnega kanala pri
Gorenji vasi za odvajanje visokih voda Bistrice. V sklopu sanacije je bil opravljen tudi
izračun prevodnosti jezu v Dolenji vasi. Konkretno to pomeni, da je bila os pregrade
premaknjena 3 – 4 m gorvodno, tesnitev temeljnih tal je bila na mokri strani izvedena z
glinenim materialom, ki so ga dodatno utesnili z dolomitnim materialom, na bokih so tla
dodatno utesnili z vkopom gline v že neprepustno glineno osnovo, na osrednji del pa je bila
postavljena tesnilna stena (jet grouting). Nov zapornični izpust tako omogoča maksimalni
pretok 16 m3/s. Pred zapornico se po novem nahajajo še grobe grablje, ki zadržijo morebitni
prineseni material. Prenovljena in nadgrajena pregrada sedaj opravlja tudi funkcijo mokrega
zadrževalnika, kar pomeni, da v poletnih mesecih bogati morebiten nizek vodostaj v porečju
Ribnice, oziroma viške vode namenja za potrebe kočevskega gospodarstva.134

SLIKA 32: Prenovljeno sotočje Ribnice in Sajevca z nadgrajenim zaporničnim objektom (VIR: Gregor Kranjec,
2010)
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Mitja Peček, Visoko – vodne razmere na reki Ribniščici, 19-24.
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SLIKA 33: Nova ureditev brežine za izpustom leta 2002 (VIR: Visoko – vodne razmere na reki Ribniščici,

2006)

SLIKA 34: Zadrževalnik visokih voda Prigorica (VIR: Gregor Kranjec, 2010)
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Na vodotoku Ribnica poleg pregrade zadrževalnika, ki meri v dolžino približno 950 m,
ni nobenega drugega markantnejšega objekta, ki bi predstavljal tako radikalen poseg v širši
vodni prostor. Od izvira do Zadrževalnika Prigorica teče Ribnica v povsem naravni, široki
strugi in ob deževju poplavlja bližnjo okolico (2). Svet ob ponikalnici je tako permanentno
zamočvirjen. Na desni strani obdaja Ribnico krajši dolomitni hrbet, ki se nadaljuje v Veliko
goro in je prepreden s številnimi studenci, ki si preko makadamske ceste Ugar – Prigorica
utirajo svojo pot v glavno strugo potoka. Če ima naključni sprehajalec srečo, lahko v
omenjenem odseku v spomladanskem in jesenskem času opazi kakšno izgubljeno čapljo.

SLIKA 35: Naravna struga ponikalnice Ribnica (VIR: Gregor Kranjec, 2010)

SLIKA 36: Studenec nad makadamsko cesto Ugar – Prigorica (VIR: Gregor Kranjec, 2010)
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Za zaporničnim objektom, ki omogoča kontroliran izpust združenih voda Ribnice,
Sajevca in Bistrice, sta bregova vodotoka urejena in utrjena z obrežnim skalometom, struga pa
s talnimi pragovi v dolžini 500 m (3). Na suhi strani zadrževalnika se nahaja še jarek (4), ki
prestreza morebitne za krilnimi zidovi izcejene vode iz pregradnega objekta in jih kot izcedno
vodo združuje z izpustno vodo Ribnice. Prvi prečni objekt na ponikalnici po izpustu je most
Gaberje, ki omogoča neoviran dostop do zadrževalnika. Od mostu Gaberje do mosta v Dolenji
vasi teče Ribnica ponovno v svoji naravni strugi. Brežini struge sta na tem odseku poraščeni
tako z manjšo vegetacijo, grmovjem kot z večjimi drevesi. Ker je padec vodotoka le en
promil, ta leno nadaljuje svojo pot proti Dolenji vasi in se ob visokih vodah tudi razliva po
okoliških travnikih. Na srečo določeno količino vode prestrežejo manjši požiralniki, ki se že
začnejo pojavljati zaradi večje propustnosti matične podlage (5). Na tem odseku se
neposredno pred mostom v Dolenji vasi nahajata še jez in pa dotrajan most, ki povezuje
pešpot iz Prigorice v Gabrje. Jez je včasih opravljal funkcijo za njemu pripadajoči mlin, ki je
imel kar šestero mlinskih koles. Pri betonskem mostu v Dolenji vasi je struga vodotoka široka
20 m in se od tu naprej postopoma oži, omejujeta jo obrežna zidova, dno struge pa je
regulirano s talnimi pragovi. Ob desnem bregu poteka lokalna cesta Prigorica – Dolenja vas,
ki pa ne dosega višine obrežnega zidu (6). Regulirana struga se nadaljuje do Kromarjevega
jezu (7), ki je bil v času obratovanja mlina lesen. Kasneje, ko jez ni bil več namenjen
delovanju mlina, so ga zaradi večje funkcionalnosti betonirali. Dandanes je zaradi nasilne
porušitve v zelo klavrnem stanju in še pridonese k splošni degradaciji bližnje in širše okolice.
Sedanji znižani jez nima nobenega zaključka, krone, preostali zapornici pa sta ostali brez
svoje funkcije saj se vsa voda preliva preko znižanega dela. Mitja Peček je v svoji diplomi
podal predlog ureditve objekta, da bi se tako zagotovila hidravlična prevodnost jezu in
zmanjšala rizičnost poplav gorvodno. Najprej je za jez predvidel preliv na koti 481,00 m, s
prelivno razdaljo v horizontali 20 m. Mokra stran jezu naj bi se naredila v vertikali, suha pa
naj bi bila zgrajena iz lomljenca na način, da se oblikuje naklon. Nadalje je predlagal
ohranitev in prenovo zapornice na skrajni desni strani jezu in nadomestitev druge zapornice z
vodno zaklopko dolžine sedmih in višine enega metra (vrh na koti 481,50 m; dno na koti
480,50 m). Prenovljena konstrukcija jezu bi potem funkcionirala na naslednji način. Pri
vodnem pretoku 16 m3/s in zaprti obstoječi zapornici ter odprti vodni zaklopki, bi znašala
višinska kota vode 481,34 m. Pretok vode skozi zaklopko bi bil 8,99 m3/s, preko prelivnega
dela jezu pa 7,01 m3/s. Če bi bili hkrati odprti obe novi napravi pa bi njun skupni pretok
znašal 9,82 m3/s, preko prelivnega dela jezu 6,18 m3/s, višinska kota vode pa bi bila 481,31
m. Upravljanje zapornice bi bilo avtomatizirano in bi se prilagajalo spodnji višini vode. V
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primeru deževja in posledičnega naraščanja vode bi bila spodnja višina presežena, poleg
zaklopke bi se odprla tudi zapornica in odtok vode bi bil tako primerno uravnan skladno s
trenutnimi hidrološkimi razmerami in potrebami.135

SLIKA 37: Kromarjev jez (VIR: Visoko – vodne razmere na reki Ribniščici, 2006)

Od Kromarjevega jezu naprej se struga ponikalnice Ribnice razdeli na dva dela, ki se
ponovno združita na koncu Dolenjevaškega polja, kjer se jima ob visoki vodi pridruži še tok
ponikalnice Rakitnice in skupaj se nato izlivajo v zadnjo Rinžo. Ločena dela sta bila do
prehoda na s požiralniki posuto Dolenjevaško polje sanirana (8). Izvedeno je bilo čiščenje
struge, brežini sta bili utrjeni in zavarovani ter otrebljeni (manjše grmičevje, starejša drevesa).
Zaradi slabega vzdrževanja se je danes rastje ponovno razraslo, brežine pa na nekaterih
mestih celo porušile. Odpirati so se začeli tudi številni požiralniki, ki predstavljajo velik
problem predvsem v sušnem času, ko zaradi dodatnega odtekanja voda komaj doseže
Kromarjev jez. Težava je v neurejeni kanalizaciji na območju Dolenje vasi. Večina
gospodinjstev ima namreč odpadno vodo direktno speljano v Ribnico, kar v času poletja
posledično povzroča močan smrad, ki se širi po strugi navzdol. Problem bi se dalo elegantno
135

Mitja Peček, Visoko – vodne razmere na reki Ribniščici, 25-43, 55-56.
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rešiti z izgradnjo kanalizacijskega sistema ali vsaj z dodatno zazidavo obstoječih greznic. Da
bi tako v času visokih voda omogočili, da bi voda ponikalnice Ribnice v najkrajšem času
dosegla požiralnike Dolenjevaškega polja in čim manj ogrožala okoliško prebivalstvo, je
potrebna zatesnitev struge vodotoka na območju Dolenje vasi, temeljito čiščenje brežin
dolvodno Kromarjevega jezu, poglobitev struge na mogočih odsekih in nazadnje celovita
ureditev suhih strug Ribnice in Rakitnice na Dolenjevaškem polju ter obdajajočih
požiralnikov, za neoviran prehod morebitne poplavne vode v Zadnjo Rinžo (9).136
Ponikalnica Ribnica je dandanes edini vodotok Ribniške doline na katerem bi lahko v
bodoče, če upoštevamo hidrološke razmere in obstoječa območja varovanja narave, napravili
mikro hidroelektrarno. V obdobju od leta 1990 do 2005 je imela ponikalnica srednji letni
pretok 2.48 m3/s, najbolj pomembno pa je dejstvo, da nikoli ni bil zabeležen nižji pretok od
1.1 m3/s, kar je pogoj za obstoj mikro hidroelektrarne, ki proizvaja električno energijo za
komercialne namene in dosega proizvodno moč 500 W. Možna lokacija mikro hidroelektrarne
bi lahko bila v naselju Prigorica, ob hiši s hišno številko 72, kjer je nekoč obratoval Malenski
mlin in ki se nahaja izven zavarovanega območja Nature 2000. Po nekdanji mlinščici bi bila
voda napeljana do glavnega obrata hidroelektrarne in bi se potem po uporabi stekala nazaj v
glavno strugo Ribnice. Če vzamemo v poštev samo hidrološke značilnosti in zanemarimo
zavarovana območja pa bi bila za obstoj hidroelektrarne primerna tako obrh Ribnice kot obrh
Rakitnice, ostali vodotoki pa so neprimerni bodisi zaradi izrazito hudourniškega značaja
bodisi zaradi premajhnih pretočnih vrednosti.137
5.3.5. Povodnji v Ribniški dolini v obravnavanem obdobju (glej Prilogo 10: Zemljevid
poplavne ogroženosti Ribniške doline od leta 1850 naprej)
Že v prejšnjih poglavjih in podpoglavjih drugega dela pričujoče diplome so bile
večkrat omenjene katastrofalne posledice povodenj na območju Ribniške doline in na kakšen
način so se prebivalci zoperstavili ter spopadali z omenjenimi izrednimi vremenskimi
situacijami. Dokler ni bila zaključena regulacija Bistrice sredi šestdesetih let 20. stoletja, je
bilo celotno območje Ribniške doline neprestano izpostavljeno poplavljanju (regulacijo so
izvajali od zgoraj navzdol, kar je v času izvajanja projekta le še stopnjevalo poplavne vale).
Voda je ob vsakem nekajdnevnem deževju prestopila bregove in poplavila bližnje travnike ter
obdelovalne površine. Poplave so primarno imele zmeren hudourniški značaj. Po večurnih
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Mitja Peček, Visoko – vodne razmere na reki Ribniščici, 34-35, 55-58.
Anja Abrahamsberg, Geografske možnosti rabe obnovljivih virov energije občine Ribnica, 68 – 69.
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močnih padavinah je voda v strugah vodotokov Ribniške doline hitro narasla in pridrla v
dolino ter sproti uničevala predvsem mostove, jezove in mlinska kolesa. Tu je takoj prestopila
bregove in zalila neposredno okolico. Če so se padavine nadaljevale še naslednje dni,
obstoječi požiralniki na Dolenjevaškem polju niso bili zmožni absorbirati vse visoke vode, kar
je potem povzročilo sekundarni poplavni val, ki se je začel širiti od ponikev navzgor. Ob
omenjeni situaciji je bilo Dolenjevaško polje v celoti poplavljeno, trga Ribnica in Sodražica
pa sta se spremenila v »Benetke«. Starejši prebivalci se še spomnijo situacij, ko so se po
ribniškem trgu vozili s čolni in reševali kar se je rešiti dalo. Ob poplavah pa niso poplavljali le
vodotoki, zaradi narasle podtalnice je v kleti nekaterih hiš na ribniškem trgu, iz rup, začela
vdirati voda, ki je nato poplavila vežo, skozi vhodna vrata pritekla na ulico in si nato utrla pot
nazaj v strugo Bistrice.138 Ena izmed večjih povodenj je Ribniško dolino prizadela jeseni leta
1933, kjer je voda v velikih množinah pridrvela z okoliškega hribovja in naenkrat napolnila
strugo Bistrice, ki je na vsej svoji dolžini prestopila bregove. Prebivalci Sodražice so v strahu
ob štirih zjutraj bežali iz hiš v katere je naglo udirala voda, ki je ponekod dosegla višino dveh
metrov. Pri tem je odplavila ogromno napravljenih drv in lesa ter na svojem pohodu porušila
večino mostov in brvi. Ob povodnji je utonilo veliko perutnine, prašičev in druge živine.
Podobna situacija je bila tudi v Ribnici in njeni okolici. Ponikalnica Ribnica je na primer
spremenila svoj tok in v eni uri odnesla šest mostov ter poškodovala večino mlinsko –
žagarskih obratov. Žagarjem je poleg tega odplavila ogromne količine desk. Zaradi
ogroženosti človeških življenj, so morali evakuirati prebivalce več vasi, na primer Otavic.139
Katastrofalna povodenj se je zgodila tudi leta 1973, ko je voda prečila ribniški trg in preko
travnikov prodrla vse do Hrovače. Takrat so še dodatno regulirali trg Ribnica. Zgradili so nov
betonski most, ki je na novo povezal glavno ulico in »Mlako«, hkrati s tem posegom so
zaustavili delovanje trškega mlina pred mostom in na njegovem mestu preuredili strugo (zasip
mlinščice) in s tem omogočili nemoten odtok vode skozi sam trg.
Po končanih regulacijsko – melioracijskih delih na vseh vodotokih Ribniške doline, ki
so bila kronana z izgradnjo Zadrževalnika pri Prigorici leta 1985, se je poplavni režim
opisovanega območja bistveno spremenil. Katastrofalne povodnji, ki bi terjale ogromno
materialne škode, so postale preteklost. Poplave v dolini Bistrice imajo še vedno zmerno
hudourniški značaj, vendar so zaradi izvedenih regulacijsko – melioracijskih del malo
obsežne, kratkotrajne in kot sem že omenil ne povzročajo posebne škode. Najvišje vode
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Marina Gradišnik, »Purgerji, rešetarji in lončarji…: k zgodovini trga Ribnica na Kranjskem«, 60 – 74.
Marko Kolbezen, »Velike poplave in povodnji na Slovenskem 2«, Ujma 6 (1992), 217.
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najprej poplavijo okoli 300 m široko poplavno ravnico med Sodražico in Zamostcem, kjer se
površinsko tekoči vodi pridruži še povišan nivo podtalnice (1). Nato Sodraška Bistrica priteče
na Ribniško polje, kjer zalije večino ravnine med glavno cesto Kočevje – Ljubljana in vasjo
Breže, vendar višina poplavne vode nikoli ne preseže pol metra (2). Na tem mestu poplavne
vode Bistrice dodatno odtekajo skozi odvodni kanal v ponor Tentera, kar še dodatno
zmanjšuje obseg poplavnega sveta. Če gre za nekajdnevno intenzivno deževje voda prestopi
bregove tudi vzdolž naselij Grič in Breg, kjer lahko vdre v kleti hiš, ki ležijo na desni strani
regionalne ceste Kočevje – Ribnica (3). Nazadnje po močnih padavinah Bistrica poplavlja
zlasti pod Dolenjo vasjo in naprej proti griču Jasnica, kjer se voda tekoča po ponavadi suhih
strugah ponikalnic Bistrice in Rakitnice preliva v Zadnjo Rinžo (4). Najobsežnejše periodično
poplavljeno območje se v obliki podkve širi od sotočja ponikalnice Ribnice in njenega pritoka
Sajevca pri Zadrževalniku Prigorica navzgor (5). Doseže lahko most na lokalni cesti Ribnica
– Bukovica in tako v bistvu poplavi večino regulirane struge potoka Sajevec, struga
ponikalnice Ribnice pa se spremeni v močvirnato pokrajino, ki lahko sega vse do izvira pri
Podgori na zahodni in do posestva Ugar na vzhodni strani (6).
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6. ZAKLJUČEK
S sinteznim pristopom preučevanja rabe vodnih virov Ribniške doline od leta 1850
naprej, ki je združeval dognanja in metodološka orodja geografske ter zgodovinske znanosti,
je bila v pričujoči diplomski nalogi izčrpno izprašana interakcija med človekom in
geografskim okoljem. Prehodno kraško površje med visokimi planotami Notranjskega krasa
in nizkim Dolenjskim krasom, prepredeno z vodnimi tokovi ponikalnic Sodraška Bistrica,
Tržiščica, Ribnica ter Rakitnica, je skozi preteklost za prebivalstvo pomenilo tako glavni vir
za preživetje kot konstantno grožnjo v obliki periodičnega poplavljanja omenjenih vodotokov,
s spremljajočo destrukcijo vseh vidikov človekovega delovanja. V obdobju 150. let se je
prebivalstvo Ribniške doline preobrazilo iz nemega opazovalca moči vodotokov v njihovega
vladarja.
Do konca druge svetovne vojne so imeli največji vpliv na funkcioniranje vodotokov
mlinarji, ki so zaradi eksistencialnega momenta skrbno ravnali s svojimi vodnimi napravami
in še posebej z bližnjo okolico. Redno so čistili struge ponikalnic pred jezovnimi napravami,
odstranjevali drevje, gradili nasipe, mlinščice in podobno. Imeli pa so tudi negativno
konotacijo. Namreč večina jezov na območju Ribniške doline je bila neprimerno zgrajenih,
saj so segali do višine bregov, kar je pomenilo, da je vsako še tako neznatno naraščanje vode
v strugah vodotokov pomenilo poplavitev vsaj neposredne okolice. Močan mlinarsko –
žagarski ceh si je dopustil monopolno ravnanje in ni prisluhnil redkim prošnjam
strokovnjakov po gradnji dodatnih razbremenilnih kanalov in strug, ki bi rodovitne površine
ob ponikalnicah rešile periodičnega poplavljanja in jih ohranile primerne za kmetijsko
obdelavo. Duh industrijskega časa, potreba po obvladanju poplavljanja ponikalnic in potreba
po enotnem vodooskrbnem sistemu, ki bi pripeljal čisto pitno vodo v vse domove prebivalcev
Ribniške doline, so po drugi svetovni vojni narekovali hiter propad samooskrbnih mlinskih
obratov. Tako se potrjuje delovna hipoteza 1, da so z obširnimi regulacijami spremenjene
struge vodotokov, gradnja vodovodnega omrežja in širokopotezno zasnovana industrijska
proizvodnja, izbrisali mline s površja Ribniške doline, s tem pa tudi kulturo negovanja
vodnega prostora.
Za zelo zanimiv segment rabe vodnih virov se je izkazala oskrba z vodo. Zaradi
neurejenega vodooskrbnega sistema, je bila prva polovica 19. stoletja zaznamovana s
številnimi človeškimi žrtvami kolere. Prav to dejstvo je sililo prebivalstvo, da je iskalo
alternativne rešitve oskrbe z vodo, ki bi ponudile čisto pitno vodo za čim večje število ljudi
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Ribniške doline. Prizadevanja so že leta 1875 pripeljala do poskusa gradnje trškega vodovoda
napajanega iz studenca pri Svetem Frančišku, ki pa je klavrno spodletel. Sadjarski mojster
gospod Net iz Kokrice je s svojimi lončenimi cevmi in nezadostnim poznavanjem področja
vodooskrbe brcnil v temo. Funkcionalnejši trški vodovod je bil naposled zgrajen leta 1894, na
veselje ponosnih prebivalcev ribniškega trga. Konec 19. in začetek 20. stoletja sta prinesla
olajšanje tudi za ostale ljudi Ribniške doline. Posestniki naselij ležečih na vzhodnem delu
Ribniškega polja ob vznožju brezvodne Male gore (Lipovec, Otavice, Dolenji Lazi) in naselij
v višjih nadmorskih višinah širšega območja Slemen (Sveti Gregor, Andol, Maršiči, in
podobni), so se oskrbeli s kamnitimi in kasneje z betonom ojačenimi kapnicami s štirnami
velikosti do 40 m3, ki so razen ob poletnih sušah zagotavljale nemoteno preskrbo s pitno in
gospodarsko vodo. Naselja ob glavni prometni žili Kočevje – Ljubljana, ki so obkrožala
centralno naselje (Gorenja vas, Nemška vas, Hrovača, Goriča vas, Prigorica, Dolenja vas), so
imela skupne vaške vodnjake, oziroma cisterne, ki so bile zmožne preskrbeti z vodo vse
prebivalce omenjenih vasi. Dolomitna hrbta na severu Ribniškega polja, kjer so bile razložene
vasi Kot – Jurjevica – Breže in Lipovšica – Zamostec – Vinice – Sušje – Slatnik, pa sta se
ponašala z modernima vodovodoma, ki sta imela v vsaki omenjeni vasi primeren
rezervoar/cisterno za shranjevanje vode kapacitete okoli 50 m3. Vsako posamezno naselje je
poleg glavnega rezervoarja dobilo tudi odgovarjajoče število vodnjakov s štirno ali na ventil,
korit za napajanje živine ter zaprtih izlivk za ostale potrebe povezane z dostopom do vode, ki
so zagotovili hitro in lahko oskrbo z užitno vodo za vse prebivalstvo. Do sedaj omenjeni
vodooskrbni sistemi so bili tako neposredno odvisni od fizičnogeografskih značilnosti
Ribniške doline, kar se kaže v heterogenosti načina oskrbe z vodo različnih skupin naselij in
posledično potrjuje delovno hipotezo številka 2. Medvojno obdobje je pomenilo stagnacijo na
področju oskrbe z vodo, ki je rezultirala v dotrajanih vodovodnih sistemih, ki so bili po drugi
svetovni vojni potrebni celovite obnove. Do leta 1959 se je zgradila glavna vodovodna žila
regionalnega vodovoda Kočevje – Ribnica – Sodražica, na katero se še danes priklapljajo
nekdanji zaprti vaški vodovodi. Procesu skorajšnje privatizacije regionalnega vodovodnega
sistema za enkrat kljubujeta naselji Sveti Gregor in Jelovec, ki še vedno sami upravljata z
lastnima vodovodoma. Dandanes predstavlja nevarnost prevelika poraba vode s strani
gospodinjstev, kar se kaže v vse daljših poletnih obdobjih z moteno preskrbo. Problem bi se
lahko še povečal, če bo v prihodnosti prišlo do posodobitve regionalne ceste Kočevje –
Ljubljana, ki bi nedvomno povečala naselitveni potencial tako Ribniške kot Kočevske doline.
Skozi intelektualni proces pisanja diplome se je izkazalo, da je nosilna zmožnost Ribniške
doline, zaradi specifičnih fizičnogeografskih in družbenogeografskih lastnosti opisanih v
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prvem delu diplome, okoli 13.000 prebivalcev. Vsakršno preseganje te vrednosti je v
preteklosti, ob takratni stopnji gospodarskega razvoja, pomenilo prvič problem z vidika
prehranjenosti prebivalstva, drugič pa povečano degradacijo okolja.
V nadaljevanju je treba nekaj napisati še o poplavni ogroženosti Ribniške doline.
Skozi intelektualni proces pretresanja različnih virov o problematiki poplav, sem lahko
naposled potrdil tudi delovno hipotezo številka 3. Tekom obravnavanega obdobja diplome se
je zvrstilo nekaj katastrofalnih povodenj, ki so povzročile velikansko gmotno škodo. Do
pojava modernih hidrotehničnih rešitev (začetek 20. in predvsem druga polovica 20. stoletja)
so prebivalci kljubovali izjemnim vremenskim pojavom s preprostimi preventivnimi ukrepi,
med katerimi so bili najpomembnejši čiščenje požiralnikov na območjih ponikanja ponikalnic,
čiščenje in poglabljanje strug vodotokov, odstranjevanje starega in nestabilnega drevja ter
grmovja in redno vzdrževanje vseh vodnih naprav. Izostala pa je predvsem gradnja raznih
enostavnejših razbremenilnih in odvajalnih kanalov v sklopu mlinsko – žagarskih obratov, ki
so bili primarni izvor vseh težav. Prva hidrotehnična dela za zmanjšanje poplavne ogroženosti
obravnavanega območja so bila izvedena na prehodu iz 19. v 20. stoletje (odvodni kanal za
visoko vodo rečice Bistrice speljan v Tentero, ki je zmanjšal poplavni val na trgu Ribnica za
0,5 m in spreminjanje požiralnikov v katavotrone). Tekom tridesetih let 20. stoletja se je nato
izvršila celovita regulacija potoka Sajevec ter pripravili načrti za regulacijsko – melioracijska
dela na rečici Sodraški Bistrici, ki pa so se izvajala in naposled zaključila šele v sredini
šestdesetih let. Problem konstantnega poplavljanja vodotokov Ribniške doline je bil dokončno
rešen z izgradnjo Zadrževalnika za visoke vode Prigorica leta 1985 in njegovo sanacijo leta
2001. Za to okolje monumentalno hidrotehnično delo, pri sotočju ponikalnice Ribnica in
njenega pritoka Sajevca, je pomenilo ultimativni triumf prebivalstva Ribniške doline nad
obstoječimi vodnimi viri. Visoke vode Ribnice, Sajevca in Sodraške Bistrice se stekajo na
ozemlje pred pregrado in poplavijo do 200 ha zemljišč, ki se spremenijo v obsežno vodno
akumulacijo. Pregrada tako v času visokih voda omogoča kontroliran izpust vode v strugo
Ribnice, v času poletne suše bogati njen nizek vodostaj, morebitni presežki pa so namenjeni
kočevskemu gospodarstvu.
Nazadnje potrjujem tudi delovno hipotezo številka 4, ki pravi, da prebivalci Ribniške
doline delujejo »ekološko«, če vzamemo v obzir rabo vodnih virov, le v primeru neposredne
eksistencialne navezanosti ter odvisnosti od naravnega okolja ali kot odziv na naravno
katastrofo. Preprosto povedano je s propadom mlinarstva zamrla kontinuirana skrb za
vodotoke in njihovo floro ter favno. Gospodarski razvoj in napredek je ljudi postopoma
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odtrgal od zemlje in ostalih naravnih virov, kar je pomenilo začetek pospešene degradacije
naravnega okolja. Modernizacija po drugi svetovni vojni je, z lahkotnim pomikom zapestja v
levo, pripeljala pitno vodo v vse domove in ljudi počasi navadila, da so vodo jemali za
samoumevno. Venomer se je dogajalo, da so ljudje ob nekajletnih ugodnih vremenskih
razmerah pozabili na čiščenje ter vzdrževanje vodnega prostora, ki se je postopoma zarasel.
Nato je nastopila povodenj, ki je zaradi človeške nadutosti povzročila še več škode kot bi jo
sicer. Obstoječe hidrotehnične naprave (Zadrževalnik Prigorica, Bistriški kanal, in podobno)
so za enkrat odstranile tudi to nevarnost. Prebivalci Ribniške doline bomo morali odpreti
bogato skrinjo preteklih ravnanj z vodnimi viri naših prednikov, če hočemo ohraniti njihovo
neskončno bogastvo. Današnja brezbrižnost do vode kot osnovnega vira za življenje, ki se
kaže v popolni odtujenosti človeka od naravnega okolja, nam čara kapitalistično pravljico
vsemogočnega človeka. Njegov pogled pa se namesto na vodotokih bogatih z ribami in raki,
požiralnikih, ki omogočajo presežen estetski užitek, ribnikih in bajerjih, ki zagotavljajo
prostor za druženje in podobno, ustavi na umazanih, zanemarjenih in zaraščenih vodotokih v
katerih ribe plavajo hrbtno o rakih pa ni ne duha ne sluha, požiralnikih v katerih se izgubljajo
neznane količine strupenih odpadkov, ribnikih in bajerjih, do katerih ne vodi nobena pot…
Vedno, ko so ljudje pozabili na spoštljivo ravnanje in negovanje njihovega gostitelja narave,
je ta udarila nazaj z vso silo… LONGUE DUREE.
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7. SUMMARY
With synthetic approach of Ribnica valley water resources usage from year 1850
forward, which was combining the findings and methodological tools of historical and
geographical science, present diploma thoroughly examined the interaction between human
and natural environment. Use of water resources was presented through history of water and
saw mills, process of building integrated water supply system, regulation and land
reclamation works and flood mitigations, all within brooks and rivers of Ribnica valley.
Until the end of the Second World War, millers had the strongest impact on Ribnica
valley streams, because of the existential moment which pushed them to act responsibly
towards surroundings of brooks and rivers. Their care for nature included regular cleaning of
disappearing streams before the dams, which were providing the necessary amount of water
for mills to fully operate, tree removal from brook and river banks, construction of dykes,
which were protecting the river beds from high water, construction of specific channels
(“mlinščice”) through which water ran towards mills with more velocity and power, and so
on. Nevertheless the mills of Ribnica valley had one big problem. The dams of mills were
inappropriately built, as they were matching the height of brook or river banks, which at the
slightest raise of water resulted in flooded surroundings. Miller – saw guild has allowed
himself monopolistic practices and has not even considered the calls of few experts for the
construction of additional channels, which would have solved the problem of flooding and
would have made brook and river beds useful for farming. After Second World War the need
for flood control and integrated water supply system caused a massive mill closures and
consequently ended the tradition of water space caring.
First half of the nineteenth century was marked as a period of cholera. Because of
that disease, the inhabitants of Ribnica valley searched for alternative solutions regarding
access to fresh drinking water. In 1875 their efforts led to the construction of Ribnica borough
aqueduct with a fresh drinking water from a nearby spring at Sveti Frančišek. Unfortunately
master Net, who was responsible for the construction of the aqueduct, failed to deliver, as his
ceramic tube water system did not work at all. Viable Ribnica borough aqueduct was finally
made in 1894. The beginning of twentieth century also brought a relief for other inhabitants of
Ribnica valley. Landowners who lived in villages on the eastern side of Ribnica valley at
foothills of anhydrous Mala gora (Lipovec, Otavice, Dolenji Lazi) and those who lived in
villages at higher altitudes of Slemena area (Sveti Gregor, Andol, Maršiči and so on), built
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themselves rainwaters out of stone and later out of concrete with the capacity up to 40 m3.
Rainwaters provided uninterrupted supply with drinking water for all households, except in
summer time, when mentioned villages were exposed to drought. Villages by the main road
Kočevje – Ljubljana (Gorenja vas, Nemška vas, Hrovača, Goriča vas, Prigorica, Dolenja vas)
had on the other hand common wells or tanks, which brought fresh water to homes of every
villager. Dolomite hills on the northern side of Ribnica valley with villages Kot – Jurjevica –
Breže and Lipovšica – Zapotok – Vinice – Sušje – Slatnik, both got modern aqueducts with
reservoirs, stationed in every above mentioned village, with storage water capacity of 50 m3
each. In addition every village also got corresponding or needed number of wells, livestock
watering troughs and other water connectors. In the light of constructing integrated water
supply system, wartime period meant a significant stagnation. After the Second World War
authorities have began with the reconstruction of current water supply systems and in 1959
new regional aqueduct Kočevje – Ribnica – Sodražica has been put into use. Until the present
time more and more former closed water supply systems were being connected to a new
regional aqueduct, except villages Sveti Gregor and Jelovec, whom inhabitants do not want to
surrender their handmade small aqueducts to the company which is responsible for the
operation of a new integrated regional water supply system.
Finally there is something that has to be said about flood risks in Ribnica valley. From
1850 forward, there had been some noteworthy floods within Ribnica valley territory, which
had caused enormous damage. Until the appearance of new hydrotehnical solutions in the
second half of twentieth century, inhabitants fought against constant floods with simple
preventive measurements like, cleaning holes which were appearing in the karst ground thus
enabling water to quickly disappear, cleaning channels of watercourses, disposing old and
unstable trees from brook and river beds and constantly maintaining the existing water and
saw mills. Although that Bistrica drain channel, which reduced the volume of floods in lower
parts of Ribnica valley by 0.5 m, was built at the beginning of twentieth century, true
revolution came with the construction of Prigorica high water retainer in 1985 and his
reconstruction in 2001. This object, together with regulations and land reclamations of
Ribnica valley watercourses, solved the problem of floods in this area. Prigorica high water
retainer meant final triumph of man over Ribnica valley water resources. High waters of
Sodraška Bistrica, Ribnica and Sajevec all come down to Prigorica high water retainer and
there form a flood zone of over 200 ha of land. In rain periods high water retainer enables
controlled exhaust of water into Ribnica brook, in the time of summer drought is enriching
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Ribnica`s low water levels and giving away any surpluses of water to the economy of
Kočevje.
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