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GEOGRAFIJA KRAJEVNE SKUPNOSTI HINJE: PRIMERJAVA VASI LAZINA IN
VISEJEC
Izvleček
Na zahodnem delu Suhe krajine leži enajst vasi, ki so združene v Krajevno skupnost
Hinje. Prevladuje reliefno razgibano kraško površje z nekaj studenci. Vse več je gozdnih
površin in vse manj njivskih. Pogoji za kmetijstvo so slabi. Zaradi odmaknjene lege in
pomanjkanja delovnih mest v kraju se prebivalstvo odseljuje, število ljudi upada, vasi se
praznijo. Med vasmi obstajajo precejšnje razlike, kar nazorno prikazujeta vasi Lazina in
Visejec.
Kulturna dediščina in naravne lepote so premalo, da bi ljudi obdržale v domačem kraju.
Predvsem zavedanje ljudi o danostih, ki so jim na voljo, nove možnosti za zapolitev in
promocija kraja bi pripomogli k boljšemu gospodarskemu razvoju in posledično pozitivni
demografski podobi kraja.
Ključne besede: Krajevna skupnost Hinje, Suha krajina, Lazina, Visejec, regionalna
geografija, razvojne možnosti

THE GEOGRAPHY OF LOCAL COMMUNITY HINJE: THE COMPARISON OF
VILLAGES LAZINA AND VISEJEC
Summary
On the western part of Suha krajina there are eleven villages, united in Local community
of Hinje. The relief karst surface with some springs prevails. There are more forest areas
and less field ones. The conditions for farming are weak. Because of the far away
position and the lack of working spaces in the area, the people are moving, the number of
people decreases and the villages are emptied. There are great differences between
villages, Lazina and Visejec are the examples of it.
The cultural heritage and natural beauties are not enough to keep people from moving.
Therefore, the people’s knowing about the possibilities available to them, also about new
jobs, and promotion of the area would help the better economical development and
consequently the positive demographical image of the area.
Key words: Local communitiy Hinje, Suha krajina, Lazina, Visejec, regional geography,
developing possibilities
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1 UVOD
V diplomskem delu bom podala splošni geografski oris Krajevne skupnosti Hinje,
poseben poudarek pa bom namenila primerjavi vasi Lazina in Visejec. Za to območje
sem se odločila, ker gre za moj rodni kraj; rojena sem v Lazini, poročena na Visejcu.
Zelo rada živim tu, pa čeprav ni trgovine in pošte pred vrati, par korakov do službe, šole,
je pa neokrnjena narava in preprosti ljudje. Drugi razlog, zaradi katerega obravnavam to
območje, je ta, da o Hinjah in okoliških vaseh do sedaj ni kaj dosti napisanega; ne v
geografskem, ne kateremkoli drugem smislu.
Namen diplomskega dela je podati celovit geografski oris izbranega območja, ki se je
oblikoval na podlagi zgodovinskuh dejstev in naravnih razmer, preoblikujejo pa ga
družbene spremembe, ki se vse hitreje spreminjajo.

1.1 Zastavljeni cilji
Cilj diplomskga dela je prikazati fizično in družbeno geografijo Krajevne skupnosti (KS)
Hinje. Na podlagi primerjave vasi Lazina in Visejec pa bom prikazala različne razvojne
poti vasi, ki sta sicer le nekaj kilometrov oddaljeni ena od druge, pa vendar tako različni.
Prva leži ob pomembnejši prometnici blizu Hinj kot osrednjemu kraju, druga pa leži na
obrobju KS Hinje in hrati na meji občin Žužemberk in Ivančna Gorica. Prav tako je
odmaknjena od glavnih prometnic, ki povezujejo večje kraje. Skozi Visejec še danes ne
vozi avtobus.
Preko podrobnejšega opisa vasi želim predstaviti tudi pozitivne in negativne strani
življenja na podeželju ter možnosti za razvoj na izbranem območju.

1.2 Metode dela
Podatke za diplomsko nalogo sem dobila z lastnim opazovanjem in raziskovanjem
okolice, določene podatke iz družbene geografije območja sem pridobila z izvedenimi
intervjuji.
Fizičnogeografski del je opisan s pomočjo že znanih raziskav, geološka zgradba ozemlja
na podlagi geoloških kart, relief s pomočjo lastnih raziskav, rastlinska odeja na podlagi
intervjuja z gozdarjem, intervju s članom lovske družine Lazina pa mi je bil v pomoč pri
opisovanju živalstva. Terensko delo je bilo osnova za opis vodovja, ki je pretežno
podzemno. S podatki najbližje meteorološke postaje je opisano podnebje.
Oris družbene geografije je podprt z zgodovinskimi dejstvi, ki so v veliki meri vplivali na
kasnejši razvoj tega območja. Nekaj sem jih povzela po diplomski nalogi župnika Franca
Vidmarja. S statističnimi podatki je prikazan demografski razvoj vasi (prebivalstvo po
spolu in starosti, izobrazba, zaposlenost, pričakovana življenjska doba), nekaj podatkov je
pridobljenih s pomočjo lastnega raziskovanja. Vitalnost gospodinjstev je s pomočjo
lastne raziskave prikazana na primeru preučevanih vasi Lazina in Visejec.
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2 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KS HINJE
Za razumevanje današnjega stanja KS Hinje, predvsem poselitve in gospodarstva, je
potrebno podrobneje poznati fizično geografijo oziroma naravne danosti, ki so na voljo
temu delu Suhe krajine.

2.1 Lega in položaj
Krajevna skupnost Hinje leži v jugovzhodnem delu Slovenije, natančneje v zahodnem
delu Suhe krajine. Obsega enajst vasi: Hinje, Prevole, Žvirče, Ratje, Sela, Vrh, Visejec,
Lopata ter zaselki Pleš, Lazina in Hrib. Pred letom 1999, ko je bila ustanovljena občina
Žužemberk, je spadala KS Hinje pod občino Novo mesto, upravna enota pa je še danes v
Novem mestu. Vasi Hinje, Lazina in Pleš mejijo na občino Kočevje, vas Žvirče na občino
Dobrepolje in vas Visejec na občino Ivančna Gorica. Če vprašaš Žužemberčana o Hinjah,
bo rekel, da smo na drugi strani Krke, če pa vprašaš Ribničana, bo rekel, da smo na drugi
starni Male gore.
KS Hinje ima obmejno lego glede na občino Žužemberk. In ravno ta odmaknjenost od
središča je bila vzrok za slab gospodarski razvoj in depopulacijo. Zaradi robne lege so
bile vasi KS Hinje med zadnjimi deležne vlaganj in investicij, pa naj gre za infrastrukturo
ali za gospodarska vlaganja.
Karta 1 : Lega KS Hinje v Sloveniji (Vir: KS Hinje v občini …, 2001)

Kako do nas? Z dolenjskega kraka avtoceste pri Ivančni Gorici skreneš desno v osrčje
Dolenjske proti dolini reke Krke. Pri Žužemberku se spustiš v dolino, kjer prečkaš Krko
in se vzpneš proti gozdnati pokrajini – Suhi krajini. In ko se ti že zdi, da ni nikjer žive
duše, vidiš križišče s tablo, na kateri so napisi vasi.
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2.2 Površje
Vseh enajst vasi je razporejenih po izrazito kraškem površju, saj karbonatne kamnine
pokrivajo več kot 90 % površja. Iz tega tudi izhaja ime “suha” krajina, saj gre za sušen
svet, brez površinskih vodotokov. Na flišnih zaplatah v okolici Hinj so nastali studenci,
kamor so včasih, še pred vodovodom, prebivalci hodili po pitno vodo. Celo ime Hinje v
staroslovenščini pomeni studenec, ki tam izvira.
Marsikje lahko preberemo, da bi se Kranjčani imena Suha krajina radi otresli, češ da
pomeni nekaj neugodnega. Vendar smo prebivalci prav ponosni na to ozemlje in na
njegovo ime. Mogoče tako razmišljajo tisti, ki tu še niso bili.
Obravnavano območje spada v Roško sinklinalno območje, kjer prevladujejo
zgornjejurske in kredne plasti, ki potekajo večinoma v dinarski smeri. V teh plasteh so
najdene naslednje kamnine: svetlo siv do bel gost apnenec z vložki belega zrnatega
dolomita, rdečkast in sivkast lapor ter lapornati apnenec, apnenčeva breča in eocenski
fliš. (Osnovna geološka karta, 1974)
Ker je matična podlaga pretežno apnenec, je tu veliko vrtač, jam in drugih kraških
pojavov, saj padavinska voda odteče po podzemnih kanalih proti reki Krki. Pod vplivom
matične kamnine so nastala rjava pokarbonatna tla.
Površje je del niza dinarsko usmerjenih hrbtov in vmesnih dolov oziroma uval. Dolžina
uval se giblje med 600 in 2000 metri, širina pa med 300 in 1000 metrov. Povprečni
naklon v Suhi krajini je 9 stopinj, dejansko pa je zaradi drobne kraške razčlenjenosti
večji. Večina pokrajine leži v pasu med 300 in 500 metri, le najvišji vrhovi segajo čez
500 metrov nadmorske višine. (Slovenija, pokrajine in ljudje, 1999) Orografsko izstopa
del grebena Roške planote z manjšimi vrhovi Svinjski vrh (509 m), Pleški hrib (578 m),
Vršiček (574 m), Kokošji hrib (514 m). Razčlenjenost kraškega površja odločilno vpliva
na poselitev in rabo tal.

2.3 Podnebje
Suha krajina ima zmerno celinsko podnebje. Povprečne oktobrske padavine so višje od
aprilskih. Povprečna letna višina padavin je med 1000 in 1300 mm. Na območju Suhe
krajine je le ena meteorološka postaja, kjer so med letoma 1961 in 1990 neprekinjeno
merili temperaturo vsaj 10 let, in sicer v Ambrusu. Povprečna letna temperatura v
navedenem tridesetletnem obdobju je bila 8 °C, povprečna januarska -2,4 °C, povprečna
julijska pa 17,6 °C. Temperature so za eno do dve stopinji nižje od najbližjih sosednjih
postaj, kot so Šmarje-Sap, Sevno ali Novo mesto, in celo pol stopinje nižje od Kočevja,
saj je ambruška meteorološka postaja na dnu kraške uvale. Na nizko letno povprečje
odločilno vplivajo predvsem nizke zimske minimalne temperature. Srednja minimalna
januarska temperatura je -7,3 °C. Tako nizke srednje minimalne zimske temperature
imajo več kot 1000 metrov višje gorske postaje, kakršni sta Komna in Krvavec. V Suhi
krajini so številna naselja na dnu kraških kotanj, zato so zanje značilne podobno
neugodne temperaturne razmere. Vegetacijska doba je dolga 160 do 180 dni na leto
(Boben in ostali, 1998). Tudi padavinske postaje na območju KS Hinje ni, jih je pa na
splošno v Suhi krajini več, poleg že omenjene v Ambrusu so še v Fužini in na Dvoru.
Tam so povprečne letne višine padavin med 1218 mm in 1363 mm. Značilno je
zmanjševanje namočenosti od zahoda proti vzhodu. Največ padavin je v poletnih
mesecih. Junij, julij in avgust so padavinsko precej izenačeni, v vsakem od njih pade
okrog 130 mm dežja. (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999)
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2.4 Flora in favna
Nižinski gozd gradna in belega gabra, gozd gradna in bukve, predgorski bukov gozd in
gozd bukve z deveterolistno mlajo so gozdne združbe, ki so na preučevanem območju
najbolj zastopane. Več kot 50 % območja zarašča gozd bukve, okoli četrtine pa nižinski
gozd gradna in belega gabra. Predvsem v višjih nadmorskih višinah se listavcem
pridružita še jelka in smreka.
Gre za območje s povprečno gozdnatostjo. Med seboj se prepletajo kmetijske, predvsem
travniške površine ter polja, ki jih je več v bližini vasi. Z gozdom se zaraščajo posamezni
travniški lazi sredi gozdov ter številne travniške površine ob vaseh. Semena bukve in
hrasta kot najpomembnejših graditeljev sestojev sta pomembna prehranska vira za
številne živalske vrste. Življenjske razmere so za rastlinojedo divjad ugodne, saj
prevladujejo pestri gozdovi, ki jih dopolnjujejo negozdne površine. (Osnutek za
gozdnogospodarski načrt, 2006)
Po podatkih iz načrta za Gozdno-gozdarsko enoto Žužemberk iz leta 1966 je bila v
revirju Hinje gozdnatost 30,8 odstotna, kar je znašalo 1678,74 ha. Pri ponovni obnovi
načrta v letu 1976 je bilo po načrtu teh površin 1795,75 ha. Gozdne površine so torej
narasle glede na načrt iz leta 1966 za 117,01 ha oziroma so se povečale za 6,97
odstotkov. Gozdnatost je takrat znašala 32,9 odstotkov. Načrt iz leta 1986 je za površino
revirja Hinje izkazoval že 42,35 odstotno gozdnatost. Površine, opredeljene kot gozd, so
se tako povečale za 521,99 ha glede na leto 1976 in 639 ha glede na leto 1966. Pri obnovi
načrta je bilo v letu 1996 h gozdnim površinam zajetih še 909,65 ha glede na leto 1986.
Glede na leto 1966 pa skupno kar 1548,65 ha. Gozdnatost se je tako od prvega načrta do
sedaj veljavnega v revirju Hinje povečala s 30,8 na 61,5 odstotkov. (Boben in ostali,
1998)
Vzroki za zaraščanje so med seboj odvisni. Zmanjšanje števila in staranje prebivalstva, ki
vplivata na opuščanje kmetijskih površin, nista glavna vzroka. Verjetno bi morali iskati
vzrok v odnosu povojnih oblasti do teh krajev in splošni usmerjenosti družbe v
industrializacijo. Veliko mladih posameznikov in celih družin je zapuščalo svoje
domačije ali domačije prednikov in se zaposlovalo v industrijskih krajih ali se dnevno
vozilo na delo v tovarne, kmetije pa so se opuščale. Zaradi ekonomskih interesov, ki jih
na kmetiji ni bilo mogoče uresničiti, ker delo na kmetiji ni omogočalo dostojnega
življenja, se je oblikovalo veliko polkmetij. Pa tudi teh je vse manj in vse več opuščenih.
Tudi divjad, ki je eden od dejavnikov opuščanja kmetijskih površin, se pojavi šele po
zmanjšanju števila prebivalstva. Če se na nekem področju zmanjša število ljudi, se
povečajo površine, ki so idealne za namnožitev in bivanje divjadi. S tem pa so škode na
zmanjšanih obdelanih površinah sorazmerno večje. (Boben in ostali, 1998)
Od parkljaste rastlinojede živali je prisotna srnjad in jelenjad. Prav tako pa to območje
nudi bogato ponudbo hrane in potreben mir zaradi redke poseljenosti tudi za divje prašiče
in medvede. Medvedi so tu dokaj številni in stalno prisotni. Konflikti s človekom so v
večji meri omejeni le na škode, ki se pojavljajo na poljščinah. S povečanjem številčnosti
medvedov v zadnjem desetletju se je dokaj strpen odnos prebivalcev do sobivanja z
medvedom nekoliko zaostril. Kraški svet sicer ponuja številna primerna mesta za brloge
različnih vrst. Veliko je lisičjih in jazbečjih brlogov, vse pogostejši pa so tudi volkovi.
Del kraškega sveta so tudi številne jame in brezna, v katerih prebivajo populacije jamskih
vrst in netopirjev. (Osnutek za gozdnogospodarski načrt, 2006)
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2.5 Vodovje
Zaradi kraškega sveta je živalskemu svetu na voljo malo vodnih virov. Razen nekaterih
izvirov in luž, ki se v poletnem času večinoma izsušijo, je površinskih voda izredno malo.
Največ jih je v okolici Hinj, kar štirje, Luža na Žvirčah in studenec na Ratju.
Podzemeljski tokovi pa se pretakajo globoko pod površjem in so človeku nedostopni.
Okoli Hinj je nekaj flišnih zaplat, na katerih so nastali studenci. Raztreseni so okoli Hinj,
saj vas leži na hribu, po katerem se navzdol stekajo vode. Nekaterih studencev ni več
zaradi gradnje prometne infrastrukture, nekateri pa se še polnijo. Nekdaj so bili za kmete
zelo pomembni, saj so tam napajali svojo živino. Kasneje so se v studencih, ki so bili
dovolj veliki, učili tudi plavati. Torej ne velja za vse Kranjčane, da plavajo samo v krogu,
ker so se plavanja učili v vodnjaku. Za Hinjčane, Hribarje in Laznce zagotovo ne. To bi
bilo mogoče prisoditi Viščanom, saj mlakuž in studencev niso imeli, zato so po vodo za
živino hodili k reki Krki. Tako jim je bilo delo na kmetih še bolj obteženo.
Voda iz Jakapčevega studenca v Lazini ni bila pitna. Vsaj tako trdijo domačini, saj je
pritekla izpod hinjskega pokopališča. Tako je bila ta voda le za živino. Smukarški
studenec glede na opravljene analize še danes velja za pitnega. Nekateri še vedno trdijo,
da ima zdravilno moč. Smečec leži pod vasjo Lazina. Uporabljali so ga za napajanje
živine. Pred nekaj leti ga je domačin obnovil in zajezil, tako je postal priljubljena
sprehajalna točka. Prav tako velja za Močile, ki ležijo južno od Hinj. Studenec so
obnovili letos spomladi. Okolico so lepo uredili, popravili dostopne poti in ob njem
postavili klopce. Tako so vaščani pridobili prav prijeten piknik prostor.

Karta 2: Vodni viri v okolici Hinj (Vir: PISO, 2009)
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2.6 Podzemeljski kraški svet
Na osrednjem Dolenjskem je bilo leta 1989 v katastru jam registriranih 624 jam. Od tega
je okoli 10 odstotkov vodnih jam in 90 odstotkov suhih jam. (Kranjc, 1990)
Zahodna Suha krajina, kamor spada tudi KS Hinje, je geološko zelo ugodna za
zakrasevanje, saj jo gradijo pretežno kredni apnenci, zato so na tem območju tudi večje in
globlje jame. Jam je na območju KS Hinje veliko. Prebivalci teh krajev pa smo nanje
zelo ponosni, saj je to ena redkih znamenitosti, ki jih lahko pokažemo turistom.
O jamah pogosto govorijo pravljice, da v njih živijo zmaji ali pa vanje padejo ali se
skrijejo pravljični junaki. Znana je tudi zgodba, o kateri je pisal že Valvasor. Govori o
paru volov in dekletu, ki so padli v brezno, v bližnjem kraškem izviru pa je voda
naplavila kito dekličinih las. Ta zgodba se navezuje kar na štiri jame, in sicer na Selsko
jamo (leži na območju KS Hinje), Župenca, Pasenca in Marjetina jama. Nekatere izmed
naših jam se tudi držijo bajke o skrivnostnih ptičih ali deklici z volmi, druge so označene
kot vojna skrivališča, zopet tretja so smetišča. Arheološka raziskovanja so odkrila, da so
ljudje jame na osrednjem Dolenjskem uporabljali od najstarejše davnine do najbližje
preteklosti, od stare kamene dobe do NOB. Ljudje so v jamah občasno prebivali ter jih
obiskovali iz najrazličnejših razlogov, od iskanja zavetja zase in za svoje imetje, iskanja
rude, “odlaganja” mrličev, do lova na polhe in nabiranja kapnikov. Pogosto so v
primernih jamah taborili Romi. Kot skrivališča in zavetišča so ljudje uporabljali jame že
v času turških napadov, kasneje pa med drugo svetovno vojno. Največ so jih uporabljali
partizani za skladišča in delavnice. Primer je Partizanska oziroma Škufceva jama v
okolici Žvirč, Lazarjeva (Anzljeva) jama pri Ratju, Skedenjc na Pleškem hribu, Severjeva
jama pri Hinjah. V Sebenjkovi jami pri Ratju se je med italijansko ofenzivo skrivalo
osem partizanov osem dni. Bližnji gospodar jim je nosil hrano, vhod pa pokrival s skalo
in listjem. Ob ofenzivah, napadih in bombandiranjih so se skrivali in zatekali v jame tudi
domačini. V Lovrinovi jami pri Visejcu so se ves vojni čas skrivali možaki čez dan,
ponoči pa so hodili ven ali so jim prinašali hrano.
Tudi oskrba z vodo je bila močen motiv zahajanja do jam ali celo globlje vanje. Še
posebej v Suhi krajini je bila oskrba z vodo ena bistvenih težav. Ob suši so morali še pred
nedavnim vodo voziti v sodih, običajno z volovsko vprego iz Kompoljske in deloma
Podpeške jame. Tu so se oskrbovala gospodinjstva iz Tisovca, Žvirč in Prevol. Prebivalci
najbolj oddaljenih naselij (Prevole, Pleš, Lazina, Hrib, Hinje in Stari Log) so ob hujši suši
za pot do vodnega vira in nazaj porabili več kot osem ur. Še danes je nekaj hiš v KS
Hinje vezanih izključno na kapnico. Ob hudih sušah pa jim vodo pripeljejo gasilci.
Onesnaževanje jam in s tem širšega podzemlja je že zelo star pojav, le zavedati smo se ga
začeli razmeroma pozno. Vsa pričevanja o človekovem zadrževanju in delovanju v jamah
so smeti, sledovi onesnaževanja (ostanki hrane, plena) ali uničevanja (odbiti kapniki)
jam. Ljudje odmetavajo v jame, predvsem v brezna, razne neprijetne, nevarne, strupene
ali kužne odpadke, preko katerih teče deževnica in z njih spira razne snovi v kraško
podzemno vodo. Vhod v Lavrinovo jamo na Visejcu je bil ob obisku jamarjev leta 1975
zaprt z nekaj skalami. Zamašil ga je gospodar, da ljudje vanjo ne bi mogli metati
mrhovine, saj drugače smrdi vse do njegove hiše. Istega leta so jamarji ob pregledovanju
jam v okolici Ambrusa in Žvirč od domačina izvedeli, da ob nedeljskih popoldnevih
pogosto obiskujejo jame. S seboj imajo kladivo in odbijajo kapnike. Najlepše odnesejo s
seboj, ostale pustijo ležati na tleh. Taka je tudi Anzljeva jama pri Visejcu, ki jo pogosto
obiskujejo tudi polharji in gobarji. (Kranjc, 1990)
12

Kako so jame dobile imena? Za jame na osrednjem Dolenjskem se pogosto uporablja ime
v zvezi s človeškim bivališčem, stavbo ali delom hiše: hiša, kajžica, kantič, kevder, kotel,
peč, skedenj (Kanteč skedenc, Jernejev skedenc, Šepčev skedenc). Ime jame je lahko
povezano tudi z živalmi (Volčje jame na Visejcu) ali se imenujejo po vasi (Selska jama),
po hišnem imenu (Rzarjevo brezno, Kovačeva jama, Skubrova jama). Nekatera imena pa
nakazujejo na lastnost ali posebnost jame: Zvrnilca, Pdalmca. (Kranjc, 1990)
Preglednica 1: Seznam jam na območju KS Hinje (Vir: Kranjc, 1990)
IME JAME

DRUGO
IME

Selska jama

Selanska jama

Farjevka
Pdalmca
Lazarjeva jama
Severjeva jama

Podamlca
Anzljeva
jama

Lovrinova jama
Ančkina jama
Kovačeva jama
Ozka Lazarjeva
jama
Pogadajeva jama
Zvrnilca
Skubrova jama
Šimnova jama
Šepčev skedenj
Kantič
Skedenjc pri
Ratju
Šepčev skedenjc 2
Brezno na
Pleškem hribu
Skedenjc na
Pleškem hribu
Šepčev skedenj 3
Plahteča jama
Šolnovo brezno

Pogadajevo
brezno
Rzarjevo
brezno

Jernejev
skedenc
Skedenc

TIP
JAME
jama z
breznom
poševno
brezno
brezno
vodoravna
jama
brezno

DOLŽINA
(m)

GLOBINA
(m)

44

37

22
91

14
34

smetišče in odlagališče mrhovine

50
43

9
33

brezno
brezno
poševno
brezno

20
32

14
13

partizansko skrivališče
posmrtni ostanki partizanke
smetišče in odlagališče mrhovine,
skrivališče domačinov
smetišče in odlagališče mrhovine

20

18

skrivališče domačinov

brezno

18

16

brezno

29

24

brezno
brezno
brezno
jama z
breznom
vodoravna
jama
vodoravna
jama
jama z
breznom
jama z
breznom

140
20
13

109
17
11

70

23

45

11

skrivališče pred Turki, skrivališče
domačinov med vojno

45

11

poleti so se v jami hladili pastirji.

50

19

48

32

brezno
vodoravna
jama
poševno
brezno
poševno in
stopnjasto
brezno

14

7

skrivališče partizanov

20

2

zatočišče partizanov

49

44

200

128

OPOMBE
smetišče; v jamo padel par volov in
dekle

smetišče; legenda o ptiču Iskrnik***

*** Domačini so povedali, da je v tem breznu živel ptič Iskrnik, ki je letal v neko drugo
jamo pri Prevolah. Imel je žareč rep. V vsakega, ki se je preveč približal robu brezna, se
je zaletaval in ga skušal zvrniti v jamo. Ko so brezno pri Prevolah zasuli, se ni več
pojavljal. In še običajna zgodba o volovski vpregi z deklico. Po njihovem mnenju je to
brezno brez dna.
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ŠOLNOVO BREZNO
Severozahodno od Prevol je na pobočju Prevolskega hriba vhod v Šolnovo brezno.
Vhodno brezno, globoko 25 metrov, nas pripelje do prve police, od koder vodi v stran 40
metrov vodoraven sistem majhnih rovov. V osnovnem breznu na globini 80 metrov
pridemo do manjše dvorane z velikimi ponvicami, polnimi vode. Nadaljnjih 50 metrov
brezna pripelje v veliko dvorano, dolgo 60, široko 30 in visoko do 30 metrov. V njej je
izjemno velika sigasta kopa ter Vančevo jezero, dolgo 50, široko 30 in globoko do 10
metrov s kristalno čisto vodo. Potapljaške raziskave so pokazale, da jezero ne obeta
nadaljevanja, pač pa se na robu dvorane jezerska voda preliva v brezno, ki vodi do dna v
globini 149 metrov. Brezno je lepo zasigano. (Šolnovo breno, 2008)
Šolnovo brezno je eno najglobljih brezen na Dolenjskem, zaradi njegove zasiganosti,
slikovitosti ter predvsem zaradi izjemnega jezera na dnu pa tudi enkratno.
Slika 1: Kapniška zavesa v steni (Vir: Šolnovo breno, 2008)

Slika 2: Dno kapniške dvorane preliva veliko Vančevo jezero
(Vir: Šolnovo breno, 2008)
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3 ZGODOVINSKA DEJSTVA
3.1 Naseljevanje Suhe krajine
Iz prazgodovine o tem predelu ni kaj prida dokazov. To je bil velik kompleks gozdov in
pragozdov. Prvi znani prebivalci Suhe krajine so bili indoevropski Iliri. Sredi četrtega
stoletja pred Kristusom so jim zagospodarili Kelti. Ti so se naseljevali v dolino reke Krke
in na vrhove hribov nad dolino. Ostali predel pa je bil poraščen z gozdovi. Leta 8 pred
Kristusom so prišli Rimljani, Iliri in Kelti pa so se umaknili v višje ležeče predele. Za
Rimljani so prišli v naše kraje Langobardi, ki pa so že v drugi polovici stoletja odšli v
Italijo. Na izpraznjen prostor pa so se začeli naseljevati Slovenci okoli leta 600. Področje
Hinj z okolico je bilo poseljeno šele do leta 1300. Za potrebe naselitve so krčili gozdove.
Najbližja cesta je tekla po levem bregu Krke po gričevju in je peljala ob Rašici mimo
Blok in Cerknice v Trst. Po Suhi krajini so vodila le pota za tovorni promet. Smer teh
poti kažejo cerkvice sv. Nikolaja in sv. Leonarda, ki sta zaščitnika trgovcev in
tovornikov. V Hinjah sta bili kar dve cerkvici, verjetno zidani pod vplivom trgovcev, ki
so nosili sol in drugo blago iz reškega pristanišča. Od Hinj je šla tudi tovorna pot do
Žužemberka. Zgodovinski viri pravijo, da so te kraje poselili, ko je zmanjkalo prostora v
nižinah in ob reki Krki. Ozemlje je bilo prvotno last gradu Vrh-Krka. Graščak tega gradu
je tod naseljeval kmete in tako ustanovil več vasi. Nastanek vasi je bil zaključen v 15.
stoletju. (Valant, 1971)
Dve mogočni družini sta krojili usodo Dolenjske: Višnjegorci in Ortenburžani. Meja med
gospostvoma je bila južna meja hinjske župnije. Ortenburžani so na svojem ozemlju
naselili nemške koloniste v tolikem številu, da so ponemčili tedaj še skromno slovensko
prebivalstvo. Tako je postala meja Hinj z okolico tudi jezikovna meja med nemško in
slovensko govorečimi prebivalci vse do leta 1941, ko so se Kočevarji odselili. Če se je
kak Kočevar priselil na stran Višnjegorcev, se je v slovenski vasi poslovenil, hišno ime
(Hočevarjevi, Oberstarjevi) pa se je ohranilo.
Gospodom na gradu ob izviru reke Krke so morali prebivalci hinjske župnije dajati letno
najemnino od posestev, ki so bila graščakova last. Dedni najemniki so dajali najemnino v
denarju 1 gl 53 kr, v žitu dva mernika pšenice, dva mernika ovsa, 20 povesem prediva, tri
kokoši, 20 jajc in 32 desk za kritje streh. Tlaka je bila v hinjski župniji olajšana in
zmanjšana z obrazložitvijo, da morajo v poletnem času voziti vodo po dve uri in več
daleč iz reke Krke. Namesto tlake pa so bili dolžni voziti gradbeni les za grad Krko in
Višnjo Goro do tovarne železa v Fužini. (Hinje in Žvirče v plamenih, 2001)
Ljudje so se dolga leta preživljali izključno s kmetovanjem. Ker gre za pokrajino, kjer je
pomanjkanje vode, je kmetijstvo slabo donosno. Plugu je morala povsod slediti še motika
in lopata. Za takšno delo so bile potrebne pridne roke in človek, ki svojo zemljo ljubi.
Ker drugega dela ni bilo, so se nekateri odpravili po svetu. Največ jih je šlo v razvijajoče
se Združene države Amerike, mesto Cleveland pa je postalo mesto Slovencev. Prvi naš
stalni naseljenec v ZDA je bil Jože Turk iz Žvirč pri Hinjah, ki je tja prišel leta 1881. Za
njim je šlo še veliko Krajinčanov, ki so se naselili v del Clevelanda, imenovan St. Clair
Avenue. Izseljenci so bili po obeh vojnah svojim rojakom doma v veliko oporo, saj so
domači v času pomanjkanja in revščine nestrpno čakali na paket iz Amerike.
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3.2 Vojno obdobje
Usodo Hinj je krojila tudi vojna. Med drugo svetovno vojno je bilo Hinje trikrat
napadeno, in sicer s strani Nemcev, Italijanov in nazadnje partizanov. Aprila leta 1943 so
vasi v okolici Hinj bombandirali Italijani, Hinje pa so izpustili, saj so tu imeli štab. Na
veliki ponedeljek leta 1944 so Hinje bombandirali Nemci. (Hinje in Žvirče v plamenih,
2001)
Slika 3: Hinje pred drugo svetovno vojno, posneto s severne strani
(Vir: Škufca, 2008)

Čeprav sami revni, so prebivalci tukajšnjih vasi sprva partizanom izkazovali
gostoljubnost - v njihovih hišah so spali, jedli in pili. Po pripovedovanju stare mame so
partizani prišli sredi noči, potrkali na okno in zahtevali večerjo ter prenočišče. Skuhala
jim je žgance in ko so se najedli, so se polegli po peči. Naslednji dan, ko so odšli, so
morali peč zribati, saj je bila polna uši. Bilo pa je tudi tako, da so partizani odšli kar
naravnost v hlev, ven odgnali bika in ga v dolini zaklali. Ponujali so ji meso, pa ga iz jeze
ni hotela vzeti.
Ob koncu vojne so se partizani obrnili proti Hinjčanom, češ da so izdajalci, saj so prve
dni leta 1945 Nemci skupaj z domobranci napadli partizane, ko so v Hinjah imeli vojaške
vaje. V bitki je bilo mrtvih deset partizanov, katerih imena so vklesana na spomeniku na
Hribu pri Hinjah. In takrat se je partizanski odpor proti Hinjam še povečal. 12. januarja
1945 sledil partizanski požig Hriba in Hinj. Cerkev, župnišče ter 62 od 75 hiš v vaseh
Hinje in Hrib pri Hinjah je bilo požganih. 180 glav živine je bilo odpeljanih ter
odnešena vsa imovina prebivalcev. Prebivalci Hriba in Hinj so bili izgnani v mraz in
sneg. Zatekli so se k sorodnikom in dobrotnikom v sosednje vasi: Prevole, Žvirče ali celo
v Dobrepolje. Če danes vprašate Hinjčane, kaj menijo, zakaj so jih partizani izgnali in jim
požgali domačije, lahko le ugibajo. Ena izmed domnev, ki so jo širili partizani sami, je ta,
da je imel takratni župnijski upravitelj v tabernaklju radijsko postajo. Po drugi domnevi
naj bi partizani hoteli preprečiti domobrancem, da bi imeli v Hinjah domobransko
postajo. Najbolj verjetna trditev pa je ta, da je šlo za maščevanje: s tega delčka slovenske
zemlje, naj bodo ljudje, ki niso zanje, izgnani, izkoreninjeni, naj bo za njimi izbrisana
vsaka sled. (Hinje in Žvirče v plamenih, 2001)
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Slika 4: Hinje pred drugo svetovno vojno, posneto z južne strani (Vir: Lovše, 2008)

Fotografija 1: Hinje danes, posneto z južne strani (Foto: Škufca, 2008)

Slika Hinj in Hriba pri Hinjah pred vojno se precej razlikuje od današnje. Skrbno
obdelane terase v ospredju so danes v veliki meri travniki oziroma ozemlje v zaraščanju.
Cerkev svetega Nikolaja je stala pred drugo svetovno vojno na pokopališču na Hribu pri
Hinjah. Danes pa stoji v Hinjah cerkev sezidana leta 1971. Okoli stare cerkve je bilo kar
nekaj zgradb, ki jih danes ni več. Na Hribu so bile v tistem času kar štiri gostilne, tri
trgovine in mesnica. V Poštarjevi hiši, ki stoji še danes, je bila pošta. Pri Občinskih
(hišno ime) je bila občina in pod njo šola (zadnja zgradba na zgornji desni strani slike).
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3.3 Povojno obdobje
Po vojni so se Hinjčani počasi vračali na svoje požgane domove in pokazali izredno
trdoživost in ljubezen do svoje zemlje. Povsod same ruševine, ostanki kleti, ožgani
zidovi. Tudi po ves teden so preživeli na prostem in z motikami prekopavali njive. Živine
ni bilo. Do jeseni so postavili zasilna bivališča, da so se lahko za stalno vrnili domov.
Streh ni bilo, zato so bili prazni tudi vodnjaki.
Hinje pa so bile takrat tudi mejno ozemlje s Kočevarji oziroma Kočevskimi Nemci. Le ti
so živeli v vaseh Smuka, Stari Log, Kleč, Rdeč Kamen, Bel Kamen, Polom, Seč. Po
pripovedovanju soseda, ki je po vojni veliko delal na ozemlju Kočevarjev, so leta 1941
Nemci Štajerce pregnali v Srbijo in v Nemčijo, Kočevarje pa naselili na Štajersko. Ostale
so prazne vasi, v katere so se počasi začeli naseljevati Hinjčani in drugi, tudi partizani.
Sledil je prihod Italijanov. Može so pobili, ženske odpeljali v internacijo, vasi požgali. V
vsem tem pa je le bilo nekaj dobrega za Hinjčane. S pomočjo lesa, strešnikov in drugega
materiala, ki ni zgorel, so obnovili domačije in postavili streho nad glavo. Ostalo je
veliko zemlje, ki je bila primerna za košnjo in obdelavo. Tako so hodili od blizu in daleč
(vse do Ivančne Gorice) kmetje kosit in s tem pridobili nekaj sena za svojo živino. (Turk,
2008)
Pod hribom, na katerem leži Hinje, je nekaj skromnih izvirov, ki ob suši takoj presahnejo.
Kjer se pojavi voda, so napravili ljudje majhna zajetja. Po dve uri so čakali v vrsti, da so
iz plitve mlake zajeli z vedrom vodo. Vodo iz teh izvirov so imeli samo za kuho. Za
gradnjo in pranje pa so hodili po vodo v Močile, okoli štiri metre dolgo in štiri metre
široko mlako, kjer so se otroci naučili tudi plavati. V Žužemberku je bil ustanovljen
gradbeni odbor, ki je ljudem pomagal z gradbenim materialom.
V veliko pomoč po vojni so bili tudi sorodniki iz Amerike, Avstralije, saj so po pošti v
paketih pošiljali obleke, tablete, denar in podobno. Lahko si samo predstavljamo veselje,
ko so domači zagledali poštarja s paketom. Počasi in z veliko truda so si tukajšnji
prebivalci opomogli.
Ker je bila tedanja cerkev na pokopališču požgana, so po vojni Hinjčani hodili k maši v
sosednje vasi, kjer so bile podružnične cerkve. S pomočjo hinjskega župnika Silvestra
Skebeta je leta 1952 zrasla nova kapela na mestu starega župnišča v Hinjah. Vendar so jo
3. avgusta 1953 neznani zlikovci požgali. Po mnenju nekaterih so bili to sami domačini.
Šele poleti leta 1972 je bila posvečena nova cerkev v Hinjah, zgrajena s pomočjo
vaščanov in takratnega župnika Maksa Kozjeka. Ta cerkev stoji še danes.
Kot je bilo že omenjeno, je šlo iz teh krajev veliko ljudi na delo v tujino. Eden izmed njih
je bil tudi Jože Kastelic, po domače Vodopivčev iz Žvirč. Njegova pot, po pisanju
kanadskega časnika Glasilo kanadskih Slovencev, pa je šla nekako takole.
Po vojni se je pridružil reki beguncev, nekaj let preživel v taboriščih v Avstriji in leta
1948 pristal v Kanadi. Najprej je moral na enoletno obvezno delo na farmo, potem pa je
štiri leta delal na železnici v Torontu. O svojih začetkih v gradbeništvu pravi, da se je za
to dejavnost odločil po naključju. Neki Kanadčan mu je poceni ponujal zemljišče, na
katerem je kasneje s pomočjo slovenskih obrtnikov zgradil hišo. Lastniki sosednjih
zemljišč so bili prvi, ki so hoteli, da še njim zgradi hišo. Ko si je na ta način nabral nekaj
kapitala, je sam kupil zemljišča in na njih gradil naselja. Zaposloval je večinoma
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slovenske delavce. Tako se danes ena izmed ulic v Torontu imenuje po njem - Kastelic
street. (Kastelic, 2009)
Veliko je delal tudi za Slovensko skupnost v Torontu. Zgradil je prvo slovensko cerkev,
kar je izseljence še bolj povezalo. Večja projekta sta bila Slovensko letovišče in
slovenski starostni dom Lipa. V domači vasi na Žvirčah je obnovil med vojno porušeno
cerkev, leta 2007 pa je daroval še nov zvon. Tudi farna cerkev v Hinjah brez njega ne bi
bil tako lepo opremljena.
Seveda pa niso vse zgodbe izseljencev tako blesteče, kot je ta. Naj omenim še zgodbo
mojih sorodnikov, ki so odšli v tujino. Prvi je odšel v Argentino brat moje stare mame, ki
je sicer nekajkrat pisal, vendar se je kmalu za njim izgubila vsaka sled. Sestra Ivana pa se
je na začetku prejšnjega stoletja odpravila “s trebuhom za kruhom” v Združene države
Amerike, natančneje v Cleveland. Šla je za Hinjčanom Andrejem Hočevarjem, svojo
ljubeznijo. Andrej je na začetku opravljal razna dela, kmalu pa se mu je ponudila
priložnost in odprl je prodajalno (spodnja slika), ob koncih tedna pa je nudil catering –
pripravo in dostavo jedi predvsem za piknike in poroke. Leta 1960 je v Ameriko prišla
Ivanina nečakinja Nada, ki je stanovala in tudi delala pri njih. Ker je imela dovoljenje za
bivanje v ZDA le za eno leto, se je v tem času tudi poročila in tam ostala. Leta 1963 je
prišla v Ameriko tudi druga Ivanina nečakinja Ana, ki pa se je s pomočjo bratranca
nastanila v Montrealu.
Spodnja slika prikazuje trgovino, ki jo je odprl Andrej Hočevar. Trgovina obratuje še
danes, saj dejavnost nadaljujejo njegovi vnuki.
Slika 5: Maple Hights Poultry (Vir: Škufca, 2008)
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4 DRUŽBENO-GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI KS HINJE
Enajst vasi sestavlja Krajevno skupnost Hinje. To so vasi, ki so imele skozi zgodovino in
imajo še danes različne poti razvoja. Tisto, kar jim je skupno, je pretežno kmečka
usmerjenost, večje število prebivalcev kot danes, ponekod tudi način mišljenja. Za boljše
poznavanje najprej kratki opisi vasi, povzeti po Krajevnem leksikonu Slovenije.
Hinje
Precej razložena vas na Z pobočju in obrobju strmega Hriba z istoimensko vasjo, ki se je
neposredno dotika. Cesta Dvor–Dobrepolje, ob kateri je nekaj hiš in gasilski dom;
glavnina hiš je ob stranski cesti, ki drži od glavne ceste preko Hriba. Onstran glavne ceste
delno goli Pleški hrib, pod katerim so globoke vrtače, tako imenovane doline. Na vzhodu
je gozdnato gričevje s Svinjskim hribom (511 m), pod katerim je več kraških brezen. Na
jugu leži gozdnata Gorica (590 m), na JZ se kraški svet s hosto, redkim gozdom in
košenicami spušča v puste Mačevnice, po katerih drži kolovoz v Seč.
Fotografija 2: Hinje, posneto z zahodne strani (Foto: Škufca, 2008)

Plitva kraška ilovica, malo obdelovalnih površin. Na jugu posamični vinogradi.
Poglavitni dohodki od mesne živinoreje. V vasi je kovač. Nekateri so zaposleni v
Ljubljani. Kapnica. Pod Hribom obdobni studenec, na jugu kraj obvozne ceste slaboten
izvir Močile; malo niže ob deževju precej zamočvirjeni svet, kjer je nekoliko bolj
stanoviten izvir Zadnje Močile.
Parna žaga in mlin ob Močilah sta bila med NOB porušena in ju niso več obnovili. V
zadnji vojni je bila tu italijanska in zatem belogardistična postojanka. Belogardisti in
Italijani so 11. 09. 1942 pobili nekaj domačinov; osem dni zatem so partizani napadli
belogardistično postojanko. Hinje so 9. 4. 1943 bombardirali Nemci, 15. 3. 1945 so vas
požgali partizani in ljudi izselili. (Krajevni leksikon Slovenije, 1971, str. 500)
Hrib pri Hinjah
Gručasta vasica na istoimenskem vrhu nad cesto Dvor-Dobrepolje, s katere se v vas
odcepi stranska cesta pri spomeniku padlim borcem. Pod križiščem več globokih vrtač
(Dolina), ob njih vaška pot na Lopato, Sela in Vrh. Vzhodno pod naseljem gozdnat svet z
nizkimi griči, med katerimi izstopa Svinjski hrib (511 m). Ob poti na Lopato njive v
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ograji, nad njimi vrtačast svet Lopašček z dvema lužama, kjer napajajo živino. Nad
Lopaščkom Pleški hrib (577 m) in gozd Drčja gora. Kapnica, pod vasjo slaboten obdobni
studenec. Mesna govedoreja, nekateri zaposleni v Ljubljani. Trgovina, gostilna, v
zadružnem domu prodajalna KZ. Belogardisti in Nemci so 11. 09. 1942 pobili več
domačinov, zato so 8 dni za tem partizani napadli belogardiste in postojanko. Nemci so
vas 9. 4. 1944 bombandirali, 15. 3. 1945 so jo partizani požgali in izselili. (Krajevni
leksikon Slovenije, 1971, str. 501)
Pleš
Obcestna vas kraj ceste Hinje–Dobrepolje na jugu pobočja Pleškega hriba, ki je na
severni strani zasajen s smreko in borom in ga tu imenujejo Drški hrib. Proti jugu pada
svet v Ograje in od tod v Mačevnice, nizek kraški podolžni dol, zarasel s hosto, kjer gre
kolovoz v Seč. Na bližnjem pobočju nad vasjo nekaj njiv na kulturnih terasah in parcel
vinogradov. Njivski svet tudi proti Hinjam, dalje slab gozd in pašniki. Nekaj ljudi
zaposlenih v Ljubljani. Nekateri žgo apno v bližnji okolici. Kapnica. Na Pleškem hribu
globoka Škubrova jama. Vas so 9. 4. 1944 bombandirali Nemci. (Krajevni leksikon
Slovenije, 1971, str. 521)
Vrh pri Hinjah
Gručasta vas na jugovzhodnem pobočju Vrhuskega Kuclja (549 m) nad Selami. Na
vzhodni strani pas listnatega gozda Cerja, skozi katerega drži pot v Veliko in Malo Lipje.
Na severni strani se spušča svet proti Gradencu, kjer imajo vaščani vinograde v
Gradenški gori (503 m), ki jo imenujejo tudi Žužemberski hrib, ker je bila nekdaj last
Žužemberčanov. Zahodno od Kuclja se razprostira Binjkovka s slabimi vinogradi, hosto
in zaplatami gozda. Tu je mnogo gob, ki jih s pridom nabirajo.
Večina njiv na terasah, pod vasjo njive Videm in Velike njive. Glavni pridelek krompir,
za prodajo ostaja govedo ter drva in hlodovina. Volovska vprega. Leta 1942 so Italijani iz
Hinj s topovi streljali na vas in porušili nekaj hiš. Na Vrhuskem Kuclju so bili leta 1944
hudi boji. (Krajevni leksikon Slovenije, 1971, str. 543)
Prevole
Naselje obcestnega tipa ob cesti Hinje–Dobrepolje nad kraško dolino Mačevnice, kjer so
njive, in Kozjo dolino, ki jo zarašča hosta. Na severu ob krajevni cesti v Ratje njive
Videm in gozd Štivka. Na vzhodu Pleški hrib (577 m) in gozd Drčja gora. Na zahodu
njive Zapožnice. Nad njimi Kant hrib (467 m) in Vršiček (574 m) s slabo hosto,
košenicami in manjšimi nasadi trte. Košenice so tudi pod Dlenškim vrhom (427 m) kraj
poti v Seč. V smeri proti Hinjam nekaj njiv, slaba hosta in košenice. Zahodno od vasi se
svet spušča proti Žvirčam. Nabiranje gob.
Šola ustanovljena 1955, ko je bila zgrajena moderna šolska zgradba. Cerkev svetega
Križa ima tristrano zaključeni in s sosvodnicami obokan prezbiterij ter ravnostropno
ladjo. Na severnem portalu letnica 1686. Za ograjo pevskega kora so bili porabljeni kosi
starega patroniranega gotskega stropa z letnico 1435. Glavni oltar je iz 18. stoletja. V
ladji, ki je morda ostanek romanske stavbe, so na slavoločni steni ostanki slik iz 14.
stoletja, ki sodijo v furlanski slikarski krog; na njeni severni steni pa je naslikan Pohod
treh kraljev. Nekaj hiš še kritih s slamo. Leta 1961 napeljan vodovod iz Globočca; sredi
naselja javna pipa, vodo v hišo imajo napeljano le trije gospodarji. Nekateri zaposleni v
Ljubljani. Kraj šole partizansko grobišče s spomenikom. Med zadnjo vojno je bilo več hiš
požganih. (Krajevni leksikon Slovenije, 1971, str. 525)
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Ratje
Deloma gručasto naselje v plitvi kraški kadunji, polni kraških vrtač. Precej hiš še kritih s
slamo, kuhanje v peči. Dostop po slabi cesti s Prevol.
Na severovzhodni strani delno gozdnati Sevski hrib (480 m), pod njim nekaj slabih
izvirov in vinogradov, med njivami brezno Zvrnilca, med trto Šimnova jama. Na
jugovzhodu Pleški hrib z gozdom Drčjo goro, kjer je globoka Škubrova jama. Pod
Pleškm hribom je na samem Lazarjeva hiša in v njeni bližini kapniška jama Lazarjev ali
Šepec skedenc. Na jugozahodu Vršiček, ki je delno obraščen z gozdom. Na severozahodu
ob slabi poti v Višnje in Bakerc vrtačast svet z grmičevjem in košeninami, ob njej stoji
samotna Klingarjeva kmetija ali Samotar.
Fotografija 3: Vas Ratje, v ozadju Visejec in Vrhuski kucelj (Foto: Škufca, 2008)

Cerkev svetega Primoža in Felicijana ima v ladji raven lesen kasetiran strop. Glavni oltar
je tip zlatega oltarja 17. stoletja s stiškim grbom, polihromacija oltarja je nova. Kapnica.
Precej pašnega sveta. Obdelovalna zemlja večinoma v vrtačah in kraj vasi na kulturnih
terasah. Nabiranje gob. Dohodki največ od polja in gozda; nekateri zaposleni v Ljubljani.
(Krajevni leksikon Slovenije, 1971, str. 527)
Sela pri Hinjah
Gručasta vas na južnem pobočju Vrhuskega Kuclja. Poti z Lopate in iz Lazine pri Hinjah,
slaba pot z Visejca. Na vzhodu pas listnatega gozda Cerja, skozi katerega drži pot v Malo
in Veliko Lipje. Pod naseljem proti Lopati njive Lipe, na zahodu Velike njive, proti vasi
Vrh njive Videm. Okoli hiš precej sadnega drevja, predvsem jablan in sliv; žganjekuha,
mošt. V območju Vrhuskega Kuclja košenice, hosta in nekaj vinogradov. Žganje apna,
delo v gozdu. Nabiranje gob. Delna zaposlitev v Ljubljani. Kapnice. Nekatere hiše še
lesene. Cerkev svetega Jurija.
Leta 1942 so Italijani iz Hinj vas večkrat obstreljevali s topovi ter uničili nekaj
stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Leta 1944 je bilo na Vrhuskem Kuclju več
spopadov med Nemci in partizani in se še vidijo grobovi padlih. (Krajevni leksikon
Slovenije, 1971, str. 529)
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Lopata
Deloma gručasta in deloma obcestna vas v široki plitvi kadunji pod Hribom (442 m).
Dostop po vaški cesti, ki se oddeli s ceste Dvor–Hinje pri lopaškem križišču. Južno od
križišča odcep ceste proti Kočevju. Kadunja, kjer je naselje, je polno vrtač in kamenja.
Južno od nje Radi hrib, kjer je mnogo gob; za njim gozdnati Svinjski hrib (511 m). Na
južni strani njive Ograda in gozdnati Špilj (486 m). Na severu in severovzhodu se svet
spušča proti Lipju, kjer so pretežno listnati gozdovi. Na zahodu Pule z njivami pretežno
na terasah. Skromno poljedelstvo, pomembnejša je živinoreja, pašno govedo. Dodatni
dohodki od prodaje drv in gozdnih sadežev. Kapnica. Nekaj hiš kritih s slamo.
Cerkev svete Neže obdaja nizko obzidje. Tristrano zaključeni prezbiterij ima krožni
obok, podolžna pravokotna ladja pa kasetiran strop iz leta 1743. Na hrbtni strani glavnega
oltarja, ki ga je leta 1903 popravljal F. Bečaj, je podpisan podobar Šubic 1885. Ladja, ki
je ostanek srednjeveške stavbe, je bila v začetku 16. stoletja v celoti poslikana. Pod
beležem je na severni strani ohranjen Pohod Treh kraljev. Slike pripadajo krogu tako
imenovanega Trubarjevega “hrovaškega malarja” Tomaža iz Senja.
Leta 1942 so vas s topovi obstreljevali Italijani iz Hinj; 9. 4. 1944 so jo bombardirali
Nemci iz zraka. (Krajevni leksikon Slovenije, 1971, str. 508)
Žvirče
Razložena vas na pobočju Kokošjega hriba (563 m) pretežno ob cesti Hinje–Struge.
Odcep ceste v Ambrus, ob kateri je nekaj njiv v Stevnicah, v ostalem pa so košenice. Na
jugu delno gozdnati Laz (468 m). Glavnina njivskega sveta na zahodu v Devnicah.
Glavni pridelek krompir. Vzreja goveje živine za zakol; stranski zaslužek dajo apnenice,
ki jih kurijo v bližnji okolici. Nekateri zaposleni v Ljubljani. Gostilna, zadružni dom s
trgovino in občasnimi skladišči. V večini hiš napeljan vodovod iz Globočca pri Zagradcu.
Drugod kapnica. V Stevnicah vodoravna jama Skedenj; na Špičku (605 m) Joškovo
brezno.
Dne 18. 09. 1942 so partizani pregnali od tod belogardiste, 15. 03. 1945 pa so vas izselili
in požgali. (Krajevni leksikon Slovenije, 1971, str. 549)
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4.1 Stanje in razvoj prebivalstva KS Hinje
Dejstvo je, da število prebivalcev v Krajevni skupnosti Hinje od leta 1890 upada. Takrat
se je pričelo izseljevanje “čez lužo”, kasneje pa tudi v druge evropske države. Razlog
upada je predvsem iskanje zaposlitve, saj je bilo večini prebivalstva kmetijstvo edini vir
zaslužka oziroma preživetja. Nekateri pa so te kraje zapustili med vojno. Najbolj izrazito
zapuščanje domov je bilo prisotno v vasi Ratje. V vasi Vrh pri Hinjah pa se je število
prebivalcev ni niti prepolovilo.
Fotografiji 4, 5: Zapuščeni hiši na Hribu (levo) in v Lazini (desno)
(Foto: Škufca, 2008)

Ker je domači kraj nudil delovno mesto le nekaj ljudem, se je večina odselila. To je bilo
obdobje po vojni, ko je imela skoraj vsaka hiša pet in več otrok. Samo eden je ostal doma
in prevzel kmetijo, ostali so odšli. To dejstvo nazorno pojasni zmanjšanje števila
prebivalstva, saj čez nekaj desetletij ni bilo več tako številčnih družin kot tista leta. Ni bil
redek primer, da so se kar vsi otroci odselili od doma. Po smrti staršev je hiša ostala
prazna. Kjer se otroci niso poročili, torej so bili pri hiši strici in tete, je hišo doletela
podobna usoda.
Upad prebivalstva pa posledično kaže tudi podatek o obiskovanju osnovne šole. V
šolskem letu 1949/50 je šolo obiskovalo 188 učencev, v letu 1950/51 že osem manj. Leta
1970/71 je bilo vpisanih 170 učencev, v šolskem letu 2008/09 pa jih le še 72.
Vsak od nas, prebivalcev tukajšnjih vasic, lahko opazi zmanjšanje prebivalstva tudi ob
obisku nedeljske maše. Verska pripadnost tukajšnjih prebivalcev je enotna. Skoraj vsi so
katoličani, manj kot procent je takih, ki ne hodijo v cerkev, pa še to je posledica
zaposlitve, saj policisti in učitelji v preteklosti niso smeli kazati verske pripadnosti.
Večina od teh je bila krščena, k maši pa niso zahajali.
Versko življenje ima tu prav poseben pomen. Do nedavnega so bile cerkve ob delavnikih
na podružnicah in ob nedeljah v farni cerkvi polne. Za mašo je bil vedno čas, tudi ob
največji košnji.
Vas Hinje, ki je centralna med ostalimi vasmi v KS Hinje, je štela ob zadnjem popisu 67
prebivalcev. Pred približno 130-imi leti pa je v Hinjah živelo 200 ljudi več kot danes, saj
je bilo pri vsaki hiši od 8 do 10 ljudi.
Glede na ostale vasi ima vas Hinje nekoliko boljši prometni položaj, saj leži ob
prometnici Dvor–Dobrepolje, kjer je avtobusna povezava z Novim mestom in Ljubljano.
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Tudi ceste so že od nekdaj bolje vzdrževane in tudi širše v primerjavi s tistimi, ki vodijo v
nekatere druge vasi. Zato je bil tudi to eden od vzrokov za večjo poselitev Hinj. Seveda to
ne drži več za današnji čas, saj nam osebna prevozna sredstva omogočajo boljšo
mobilnost.
Preglednica 2: Število prebivalcev Hinj po popisih od leta 1869 do 2002
(Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971, Popisi 1971, 1981, 1991, 2002)
Leto

1869

1880

1890

1900

1910

1931

1948

1953

1961

1966

1971

1981

1991

2002

Št.
preb.

276

279

256

247

221

214

184

192

160

152

136

107

80

67

Kaj je vzrok padcu prebivalstva? Ni logičnega odgovora, če imamo v mislih prebivalstvo,
ki je odvisno zgolj od kmetijstva in nekaj domače obrti. Torej pred sto leti ni bilo boljših
pogojev za življenje. Iz podatkov o številu prebivalstva, ki so na voljo, je bil višek
prebivalstva leta 1880 in nato padec.
Vzrok tega padca je odseljevanje pretežno v tujino (Amerika, Avstralija), saj je skoraj od
vsake hiše eden ali več otrok odšlo na delo čez lužo. Ko sem leta 1999 obiskala sorodnike
v Kanadi, sem med sprehodom po ulicah Toronta videla avto z registrsko tablico Hinje 5.
Hitro sem poklicala starše domov in jih vprašala, kaj naj to pomeni. Oče mi je razložil, da
eden od te hiše (po domače Mihleč) živi v Torontu.
Še primer sorodnice iz Hinj, ki danes živi sama, nekdaj pa je gospodinjstvo štelo 6
članov, in sicer starša s štirimi hčerami. Najstarejša je ostala na domu in se ni poročila,
ostale tri pa so se razkropile po svetu. Dve sta šli k svoji teti v Cleveland (ZDA), ena v
Nemčijo. Če sklepamo po tem primeru, si prav lahko razložimo zgornjo preglednico in
upad prebivalstva.
V Hinjah danes živi 63 prebivalcev, od tega več kot polovico žensk. Večina je
upokojencev, delavno aktivnih je 25, šoloobveznih 9 in 6 predšolskih otrok. Skoraj
polovica delavno aktivnih prebivalcev ima delovno mesto v KS Hinje (OŠ Prevole, SK
d.o.o., Pošta Hinje), nekaj se jih vozi v Novo mesto in nekaj v Ljubljano. Osnovnošolski
otroci so trije, srednješolski pa štirje. Srednje šole obiskujejo v Ljubljani, Novem mestu,
Kočevju in Metliki. Podatek o številu upokojencev v primerjavi s številom mladih nam
nakazuje prihodnji razvoj Hinj. Deset hiš je že praznih, od tega se dve uporabljata za
vikend, in sicer so hišo prenovili oziroma dogradili. V dvanajstih hišah živijo samo
upokojenci, tako da bo čez deset oziroma dvajset let še približno dodatnih 10 hiš praznih.
Grafikon 1: Število prebivalcev Hinj po popisih od 1869 do 2002
(Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971, Popisi 1971, 1981, 1991, 2002)
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Grafikon 2: Število prebivalcev Hriba po popisih od 1869 do 2002
(Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971, Popisi 1971, 1981, 1991, 2002)
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Vasi Hrib in Hinje ležita na istem hribu, en del hriba zavzema vas Hrib, drugi del hriba
pa Hinje. Tabel z napisom Hrib pri Hinjah ni, tako da prišlek misli, da je vse ena vas.
Tudi prebivalci drugih vasi rečejo, da gredo v Hinje, pa čeprav gredo na Hrib. Tako je
ime Hrib pri Hinjah le na tablah za hišno številko.
Fotografija 6: Trgovina, pošta
in gostilna na Hribu pri Hinjah
(Foto: Škufca, 2008)
Hrib pri Hinjah šteje le nekaj hiš, tako se tudi
število prebivalcev giblje v razponu od približno
30 do 80. Če graf gibanja prebivalstva v Hinjah
kaže enakomerno upadanje prebivalstva po letih,
graf gibanja prebivalcev na Hribu kaže velik upad
prebivalstva v obdobju obeh vojn, kasneje pa se
število prebivalcev ne spreminja bistveno. Kot
vzrok lahko navedemo popoln požig Hriba (šole,
občine, trgovin, gostiln, pošte) med drugo
svetovno vojno. Tako je šel marsikdo srečo iskat
drugam.
Čeprav vedno govorimo o Hinjah kot centralni
vasi (KS Hinje, pošta Hinje ipd.), pa so vse
pomembne ustanove na Hribu. To so trgovina
(Kmetijska zadruga), pošta Hinje, sedež KS Hinje,
gostilna Pri Krncu. Pred vojno je bilo trgovin in
gostiln na Hribu več, poleg tega pa je bila še šola
in občina.
Eno izmed gostiln in trgovin je imel v lasti Pečjak,
katerega sin ima danes na Škofljici pekarno. Ko je
bila domačija med vojno požgana, se je družina odselila najprej v Dobrepolje, nato na
Škofljico.
Naslednji podatek nam je z vidika današnje prakse težje razumljiv. Pred drugo svetovno
vojno je bilo na Hribu in v Hinjah pet gostiln, tri trgovine in ena mesnica. Danes pa je na
Hribu trgovina, katere obisk zaradi različnih trgovskih centrov močno upada. Zanimivo
je, da se sveži kruh v tej trgovini dobi le ob ponedeljkih, sredah in sobotah. Na policah
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najdemo le po eno blagovno znamko posameznega artikla in le najbolj osnovno sadje in
zelenjavo. Zelenjave seveda bolj malo, saj jo pridelamo doma.
Tudi gostilna nima več tolikšnega obiska, kot ga je imela pred leti. Tako je bil lastnik
prisiljen spremeniti obratovalni čas, in sicer dopoldne od 8.00 do 12.00 in popoldne od
15.00 do 22.00. Poraja se vprašanje: ni več časa za obisk gostilne ali ni denarja? Najbrž
oboje v tem hitrem utripu današnjega življenja.
Še najbolj zanimiva pa je pošta. Odprta je od 8.00 do pol desetih in od 12.00 do 14.00.
Torej tisti, ki vedno delajo dopoldne, priporočene pošte ne morejo prevzeti. Zanimiv je
tudi podatek, da na primer sobotno Delo naročnik iz Visejca lahko prebere šele v
ponedeljek. Ob istem času dobi tudi Nedelo in ponedeljkovo jutranje Delo. Tako se je
ustalila navada, da ob jutranji kavi beremo časopis prejšnjega dne.
Pa razmislimo še o mesariji. Zanimivo je to, da so jo pred sto leti potrebovali in tudi
danes bi jo. Nekje vmes pa te potrebe ni bilo. Zakaj? Včasih so pri hiši imeli le enega
pujska, le premožnejši dva. Ko so bile koline, se je nekaj časa jedlo meso, nekaj se ga je
dalo kot kolino sosedom. Ko so pri sosedovih klali, pa so koline vrnili. Ostale živine pa
niso imeli za zakol, ampak za delo na polju (voli) ali za mleko (krave). Kasneje je živina
postala cenejša za nakup, tako si je vsak lahko privoščil na leto zakol bika ali krave. Pa
tudi skrinje so že obstajale, da je meso dlje zdržalo. Danes pa se z živinorejo le še
redkokdo ukvarja, saj zakol živine (odvoz v klavnico, plačilo zakola, prijava živine) stane
skoraj toliko, kot bi meso kupil v trgovini.
Pol kilometra oddaljen od Hinj je zaselek Pleš, ki šteje osem gospodinjstev. Leta 1869 je
bilo na Plešu 67 prebivalcev, po stotridesetih letih pa se je število več kot razpolovilo.
Tako jih je bilo ob zadnjem popisu le še 25, konec leta 2008 pa 20. Tudi Plešu se obeta
nekaj več življenja, saj je v gradnji nova hiša.
Preglednica 3: Število prebivalcev Pleša po popisih od leta 1869 do 2002
(Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971, Popisi 1971, 1981, 1991, 2002)
Leto

1869

1880

1890

1900

1910

1931

1948

1953

1961

1966

1971

1981

1991

2002

Št.
preb.

67

50

60

57

58

51

43

46

36

32

36

31

31

25

Zanimivo je, da danes na Plešu skoraj ni ostarelega prebivalstva, z izjemo
petindevetdesetletnice. Dve tretjini je žensk, ostalo moških. Polovica prebivalcev je
delavno aktivnih, polovica pa šoloobveznih oziroma predšolskih. Z vidika vitalnosti
gospodinjstev sodi Pleš med vitalna gospodinjstva. V starostni skupini do 0 do 24 let je
bilo konec leta 2007 10 prebivalcev, v skupini od 25 do 49 6 prebivalcev, 6 prebivalcev v
skupini od 50 do 74 in 2 nad 75 let. V tem primeru je škoda, da gre le za zaselek in ne za
večjo vas, saj je statistika ugodna. Srednje šole in fakultete mladi iz Pleša obiskujejo v
Ljubljani in Novem mestu. Zaposleni pa se vozijo v bližnjo Ivančno Gorico, Novoles v
Straži oziroma so samostojni podjetniki, saj je na Plešu tudi obrat - žaga.
Če se iz Hinj peljemo mimo Pleša, nas na levi strani spremlja pogled na stare kočevske
vasi Seč in Polom, na desni pa se dviga Pleški hrib. Prva v vasi Prevole nas pozdravi
Osnovna šola Prevole, ki daje vasi pridih življenja. Pouk se je na šoli začel leta 1955, prej
pa so otroci obiskovali šoli na Ratju in na Selih.
Vas Prevole je ob zadnjem popisu štela 94 prebivalcev, največje število prebivalcev
(222) pa je bilo leta 1890. Konec leta 2007 se je število prebivalstva zmanjšalo še za 13.
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Ima ugoden prometni položaj, saj leži na križišču cest Žužemberk, Videm-Dobrepolje,
Dvor oziroma Kočevje. Ima tudi dobro avtobusno povezavo z Novim mestom in
Ljubljano, zato Prevolci dnevno migrirajo v vse smeri (Videm–Dobrepolje, Ivančna
Gorica, Žužemberk, Novo mesto, Ljubljana). Razen osnovne šole vas nima
pomembnejših zgradb oziroma ustanov. Nekaj časa je bila v vasi tudi gostilna, ki že
deset let ne obratuje več.
Grafikon 3: Gibanje števila prebivalcev Prevol po popisih od 1869 do 2002
(Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971, Popisi 1971, 1981, 1991, 2002)
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Graf števila prebivalcev nam kaže zanimivo gibanje prebivalcev, zlasti med vojnama, saj
se v tistem obdobju število prebivalcev ni bistveno zmanjšalo. Eden izmed razlogov je ta,
da Prevole med vojno ni bilo požgano in njegovi prebivalci niso bili pregnani iz vasi.
Čez štiri kilometre v smeri proti Dobrepolju stoji vas Žvirče, ki je največja vas v KS
Hinje, saj je imela ob zadnjem popisu 152 prebivalcev. Tudi hišnih številk je čez
sedemdeset. Zanimiv je podatek, da je leta 1890 na Žvirčah živelo 413 prebivalcev, kar
predstavlja kar nekaj več kot polovico prebivalcev celotne KS Hinje ob popisu leta 2002.
Konec leta 2007 pa je po podatkih Statističnega urada na Žvirčah zabeleženih 137 ljudi,
od tega 64 žensk in 73 moških. Hišnih številk je nekaj čez 70, gospodinjstev pa je le 53.
Preglednica 4: Število prebivalcev Žvirč po popisih od leta 1869 do 2002
(Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971, Popisi 1971, 1981, 1991, 2002)
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Vas Ratje leži v manjši uvali, v katero skrenemo s poti Prevole–Žužemberk. Za to vas
velja rek “je gužva kot na Ratju opolnoči”, kajti od leta 1880 do leta 2002 se je število
prebivalcev zmanjšalo kar za dvesto.
Danes Ratje šteje 16 gospodinjstev oziroma 37 prebivalcev, od tega 20 žensk in 17
moških. Devet jih je v skupini do 24 let, 11 od 25 do 59 let in 15 starejših od 60 let. Z
vidika prebivalcev po starostnih skupinah je prihodnost vasi neugodna. (SURS, 2007)
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Prebivalci dnevno migrirajo v Ivančno Gorico, Novo mesto, Dobrepolje, Ljubljano, nekaj
jih dela v okviru KS Hinje. Na Ratju je bila včasih osnovna šola, ki pa je prenehala
delovati, ko se je pričel pouk na Osnovni šoli Prevole, ki deluje še danes.
Grafikon 4: Število prebivalcev Ratja po popisih od 1869 do 2002
(Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971, Popisi 1971, 1981, 1991, 2002)
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Vas je prvič omenjena okoli leta 1262 v vatikanskih spisih kot Viva Rat. Njeni
ustanovitelji naj bi bili grajski hlapci, katerim je graščak podaril zemljo in živino. Cerkev
je bila zgrajena okoli leta 1400, oltar je prišel iz Nemškega okoli leta 1700. Vas se je
dograjevala okoli cerkve. Takoj po vojni, ko je bila cerkev v Hinjah požgana, je bila na
Ratju začasna župnija. Imeli so tudi trgovino, gostilno in pošto. Leta 1952 je bil odprt
rudnik bentonita. V rudniku so se zaposlili delavci z Ratja. Po dveh letih so ga zaprli,
delavci pa so se zaradi dela izselili v druge kraje. (Papež, 2008)
Ker je vas odmaknjena od glavne prometnice in ker je zaradi malo prebivalstva v vasi
mirno, je priljubljena točka vikendašev. Kar nekaj jih je, ki so v petdesetih letih
prejšnjega stoletja odšli za delom v večja slovenska ali evropska mesta, na Ratju pa so
obnovili staro hišo, v kateri so prebivali njihovi starši. Ker pa je hišo z vrtom dobil le
eden od otrok, so ponekod zemljo delili. Tako so naredili v vasi Sela pri Hinjah, saj okoli
vasi stojijo štirje vikendi, ki se polnijo večinoma ob koncu tedna. Vasi pa dajejo nekaj
več življenja, kot ga ima med tednom.
Vas Lopata leži na pobočju Hriba, ime pa je dobila po obliki vasi, saj je s ptičje
perspektive videti kot malce zavita lopata. Ob zadnjem popisu so v vasi prešteli 86
prebivalcev. Podobno kot vas Žvirče in Prevole ima Lopata kar nekaj podmladka, saj je
kar tretjina prebivalcev starih pod 25 let, tretjina od 25 do 50 let in tretjina nad 50 let.
Število prebivalcev se je v zadnjih sto letih razpolovilo kot v vseh drugih vaseh. Dnevne
migracije potekajo predvsem v Novo mesto, Stražo, Žužembek, Trebnje in Kočevje. Ker
vas nima avtobusne postaje, najbližja pa jim je postaja Sela, od koder vozi avtobus v
Novo mesto, večina otrok obiskuje srednjo šolo v Novem mestu.
Če se danes peljemo mimo Lopate, vidimo redke obdelane njiv v okolici vasi in veliko
travnikov. Nekaj prebivalcev se še ukvarja s kmetijstvom, tudi z živinorejo. Večina za
lastne potrebe, dve gospodinji pa svoje pridelke občasno prodajata na novomeški in
kočevski tržnici. V okolici vasi je lahko opaziti nekaj vinogradov in zapuščenih zidanic.
Na Lopati svojo dejavnost opravljata dva samostojna podjetnika, prvi izdeluje snežne
kole, lesene ročaje in druge izdelke iz lesa, drugi pa je specializiran za popravilo
kmetijske mehanizacije, kar je v teh krajih tudi potrebno.
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Sela pri Hinjah je vas z ugodno starostno strukturo, saj ima kar 21 prebivalcev do 24 let,
15 med 25 in 49 let, 14 med 50 in 74 let in le 3 nad 75 let. Vas šteje 14 gospodinjstev in
kar polovico jih lahko štejemo kot vitalna, saj gre za mlade družine s predšolskimi
oziroma šoloobveznimi otroki.
Graf 5 prikazuje prebivalstvo vasi Sela pri Hinjah po starostnih skupinah. Vas je v
zadnjih dveh desetletjih nekoliko oživela, ko je že izgledalo, da bodo v vasi le še ostareli
ljudje in zapuščene hiše. Na Selih trenutno živi mlada družina (starša sta stara okoli 30
let), ki šteje 8 članov. In ravno zaradi te družine sta prva in druga starostna skupina tako
obsežni.
Grafikon 5: Prebivalstvo Sel pri Hinjah po starostnih skupinah, 2007
(Vir: SURS, 2009)
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Prav tako ugodno starostno strukturo ima tudi vas Vrh pri Hinjah, saj je vas leta 2007
štela 41 prebivalcev, od tega 16 starih do 24 let in samo en prebivalec nad 75 let.
Prebivalci teh vasi dnevno migrirajo predvsem v bližnji Žužemberk, Novo mesto in
Ljubljano. Pomembno je poudariti, da v vaseh ni avtobusnega postajališča, tako se
zaposleni vozijo v službo z avtomobili, dijake pa vsako jutro vozijo na postajo Sela, kjer
vozi avtobus za Novo mesto.
Fotografija 7: Sela pri Hinjah (levo) in Vrh pri Hinjah (desno) na pobočju
Vrhuskega Kuclja (Foto: Škufca, 2009)

30

Iz leta 1903 je ohranjena pesem Janeza Ogrizka, ki je bil kaplan v Hinjah od leta 1901 do
1903. Imenuje se Hinjska pesem, saj je njena vsebina tesno povezana z vasmi takratne
župnije, ki so danes del Krajevne skupnosti Hinje. Pravzaprav je pesem prav geografsko
obarvana, saj je iz pesmi lahko razbrati, da gre za sušno pokrajino, kjer je potrebno veliko
volje za kmetovanje, bralec pa dobi okvirno sliko o vaseh v hinjski fari.
Hinjska pesem
Trinajst vasi po fari stoji.
Najlepša med njimi je Ratenska vas.
Pa je ni večje, kakor so Žverče,
četudi je velik Visejc.
Nimajo tukaj tekoče vode,
pa vendar se v Hinjah studenci dobe.
Če je pa suša, se pa poskuša,
kakšna je Krka za pit.
Nimamo ceste in tudi ne mesta.
Čast hvala bogu, saj to nas nič ne košta.
Saj tudi po potih in kozjih stezah
vsak človek prav lahko krevsa.
Nimamo žage, nimamo malna,
pa vendar se tudi moka dobi.
V Žužemberk tečemo in hitro prinesemo
prav dobre moke za kruh.
Nimamo v Hinjah teh vinskih goric,
pa vendar se v Hinjah tudi trte dobe.
V Gradencu, Lipju, Vrhu in Selah
trtice najdejo se.
Lopata, Vrh, Prevov, Sela in Lipje
in tud Žverče so zavber vasi,
ker v vseh teh vaseh tud cerkev stoji
in z Ratja in Visejca tud zvon se glasi.
Najlepša vas pa so Hinje, ki pri farni cerkvi stoje,
na drugi strani pa se Hrib, Pleš in Lazina vrste.
V Hinah imamo duhovna dva, lepo nas učita in svarita oba;
zdaj pa pojemo in čast hvalo dajemo Kranjčani Svetimu Bogu.
Pesem je prepisana iz Župnijske kronike Hinje.
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4.2 Ekonomska geografija KS Hinje
Sam naslov poglavja nekako težko soupada z omenjeno regijo. Ko uporabimo besedo
gospodarstvo, imamo v mislih delovna mesta, tovarne, storitvene ustanove, … Hinje z
okolico pa je bolj kot ne gospodarsko nerazvito. Zakaj je tako, lahko sklepamo iz
naravnih danosti, zgodovinskih razmer in izobrazbenega potenciala.
Pred nekaj desetletji je bil utrip življenja kot marsikje tudi v hinjskem koncu počasnejši.
Družine z veliko otroki. V hlevu nekaj živine. Skrbno obdelana polja in pokošeni
travniki. Glavna in edina skrb je bila preživeti, torej pridelati dovolj, da se poteši lačna
usta. Pa še to je bilo včasih težko. Razen nekaj obrtnikov so se vsi preživljali s
kmetijstvom. Obdelava suhe in kamnite zemlje pa je bila vse prej kot lahka. Tudi suša
jim je velikokrat zagodla.
Odmaknjenost od večjih središč, slabe prometne povezave in revščina so botrovali temu,
da se suhokranjski otroci niso veliko šolali. Le tisti redki, ki so bili obrtniki oziroma so
imeli v mestih možnost brezplačnega stanovanja, so poslali otroke na šolanje. Večina pa
je zaključila le nekaj razredov osnovne šole oziroma končala osnovno šolo. S tega vidika
je razumljivo, da se ta predel ni dosti razvijal, saj ni bilo človeka, ki bi vlagal v to
področje in ga vodil. Zanimiv je primer gostilničarjev iz Hinj, ki so imeli dovolj
dohodkov, da so svoje tri otroke poslali na šolanje v Ljubljano. Vsi trije so danes
zaposleni na vodilnih položajih. Na žalost se nihče od teh ni vrnil domov in svoje znanje
vložil v domači kraj. To pa zato, ker bi moral orati ledino, saj drugega kot domače obrti
ni bilo.
Po podatkih Gozdno-gozdarske enote Žužemberk je v revirju Hinje skoraj dve tretjini
gozda. Tako je les naravni vir, ki ga je suhokranjski človek že v preteklosti s pridom
uporabljal. Razvila se je lesna obrt, ki se nadaljuje še danes, saj je veliko mizarjev
oziroma podjetnikov, ki se ukvarjajo s predelavo lesa. Drugega naravnega vira
preučevano območje ni imelo: ne rodovitne zemlje za kmetijstvo, ne tekoče vode, ne
drugih surovin. Vedno revno področje, daleč od mest in industrijskih centrov, pa vendar z
močno razvito domačo obrtjo. Značilno za obrti je bilo, da so se prepletale s primarno
kmetijsko dejavnostjo in omogočale zaposlitev določenemu številu prebivalstva, še
posebej v okviru družine. Poleg mizarstva so bile zastopane še druge obrti: kovaštvo,
čevljarstvo, šiviljstvo, apnenčarstvo, mlinarstvo in žaga. To zadnje je slišati bolj
nemogoče za ta predel pokrajine, ki je suh in nima tekoče vode. Pa vendar. Podatke o
obrtnikih sem povzela po raziskovalni nalogi, ki so jo opravili učenci OŠ Prevole.
4.2.1

Obrt

Mlin in žaga sta bila pri družini Kranjc v Hinjah, po domače Malnskih. Kranjčevi so se
preselili v Hinje iz kraja Verd pri Vrhniki. Oče Ivana Kranjca, ki danes živi na kraju, kjer
sta stala mlin in žaga, je nekaj časa preživel v Ameriki. Po poklicu je bil kolar, šolal pa se
je tri leta na Vrhniki. Tam je imel žago, les pa je prodajal daleč naokoli, tudi v Italijo. Za
tiste čase je bil zelo sposoben obrtnik.
V Hinjah je leta 1927 postavil žago in mlin takratni župnik Anton Porenta. Sam je to obrt
tudi opravljal. Dela mu ni manjkalo, saj je bil to edeni mlin in žaga v tem okolišu.
Mlinarstvo je bilo sicer značilno za kraje in vasi ob najbližji reki Krki. Leta 1929 sta bila
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mlin in žaga naprodaj. Za to je izvedel tudi Andrej Kranjc iz Vrhnike in se odločil, da vse
skupaj odkupi. Po prevzemu obrti je nov gospodar mlin in žago precej obnovil. Pogon
strojev je bil v začetku na paro, vodo pa so pridobivali iz vodnjaka (kapnica). Kasneje je
parni stroj zamenjal s plinskim motorjem, ki ga je kupil na Češkem. Parni stroj pa je
prodal na Vrhniko. Za potrebe žage je Andrej Kranjc kupoval les od kmetov, nekateri so
prodajali tudi po več hektarjev gozda. Zaposlene je imel predvsem vajence in pomočnike.
Žagali so les za parket, kupci so bili bližnji Kočevarji in prebivalci Starega Loga, Smuke
in Rdečekga Kamna, ki so bili bolj bogati. Les pa je tudi od tu prodajal v Italijo. Tudi v
mlin so nosili kmetje iz okoliških vasi.
Ker je bil gospodar napreden, saj je žago in mlin kar naprej posodabljal, je obrt dobro
tekla. Žal pa je prišla vojna, ki je na tem področju naredila veliko škode in gorja. Lastnika
je leta 1944 ubila bomba. Januarja 1945 sta bila mlin in žaga požgana. Po končani vojni
so vse, kar je ostalo na pogorišču (stroji in mlinski kamni), pobrali in odpeljali v Belo
krajino. Od poslopja ni ostalo nič. Družina se je za nekaj časa preselila v Ljubljano,
kasneje so se vrnili. Sin Ivan je na tem mestu zgradil hišo, žage in mlina pa ni več
obnavljal.
Slika 6: Domačija Kranjčevih izpred vojne (Vir: Kranjc, 2008)

Kovaštvo je sodilo med najpomembnejše obrtne panoge na podeželju. Vsak kraj je imel
vsaj enega kovača, ki je izdeloval poljedelska in druga orodja, kovane dele vozov, orodja
za delo v gozdu, vinogradu, tudi različne vrste žebljev. Značilnost kovaške obrti je bila,
da se je nadaljevala iz roda v rod, to pa pomeni, da so se sinovi učili v domačih
delavnicah. Ta značilnost se pri suhokranjskih kovačih ni ohranila, saj ne najdemo več
kovača v okoliških vaseh. Ostala pa so hišna imena: Kovačevi.
V Hinjah sta bila dva kovača. Prvi je bil Anton Blatnik, ki je s kovaštvom začel po drugi
svetovni vojni, leta 1974. Pred vojno je delal tudi v Škofji Loki. Pri delu so mu pomagali
štirje vajenci. Delal je predvsem vozove, ki so jih imenovali okovanci in podkoval konje.
Surovine za delo je kupoval na Dvoru pri Žužemberku. Dela je imel veliko, saj je imel
takrat vsak kmet konja in voz. Obrt je vodil do leta 1970.
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Drugi kovač je bil Vidmar Feliks. Obrt je odprl po vojni. Delal je srpice, nože, motike, pa
tudi koval je. Tradicije kovaštva za njim ni nihče nadaljeval.
Na Selih pri Hinjah je bil kovač Albin Papež, ki je obratoval od leta 1925 do 1928. Bil je
vsestranski kovač, delal pa je sam. Leta 1928 se je z družino odselil v Holandijo, kjer je z
delom nadaljeval v rudniku, leta 1960 pa je odprl svojo obrt.
Na Visejcu je bil eden od kovačev Janez Blatnik. Koval je konje, popravljal in delal je
vozove. Delal je sam. Kadar mu je kdo prinesel kaj v popravilo ali delo, mu je pomagal
pihati meh. Po njegovi smrti med vojno je njegova žena orodje prodala, da je lahko
preživela tri majhne otroke. Na Visejcu pa je od leta 1950 delal kot kovač tudi Filip
Hočevar. Izdeloval je različna kmečka orodja, podkoval konje in okoval lesene vozove.
Franc Plut, kovač z Vrha pri Hinjah, se je s kovaštvom začel ukvarjati leta 1948. Delal je
sam, nekaj orodja za delo je izdelal sam v vojski.
Na Lopati je po vojni mizarski obrat odprl Venčeslav Zore. Izdeloval je okna, vrata in
pohištvo. Les so mu ljudje dali sami ali pa ga je kupil. Ker je imel veliko dela, mu je
pomagal pomočnik. Danes še živeči mizar pa je Slavko Papež z Ratja. Delal je sam.
Največ dela je imel pred pustom, ko je delal pohištvo za kakšno nevesto za balo.
Izdeloval je masivno pohištvo. Ker je bilo v teh krajih v preteklosti več vinogradov, kot
jih je danes, je bila velika potreba po sodih. Izdeloval je raznovrstne sode in kadi za zelje
in repo. Kadi in sode so naročali ljudje iz okoliških vasi, iz Žužemberka, Krškega,
Cerknice.
Čevljarstvo in šiviljstvo je bilo razvito kar v vsaki vasi. Dela so imeli veliko, saj trgovin z
oblačili in obutvijo ni bilo. Mojškre, tako so imenovali šivilje, so izdelale oblačila, ki so
se nosila, dokler se niso raztrgala. Obleko, ki je bila narejena za najstarejšega otroka, je
nosil tudi najmlajši, četudi je bil deseti po vrsti. Surovine za izdelavo čevljev so
pridobivali iz domačih kož ali pa so stranke same prinesle usnje.
Poleg lesa je v naših krajih veliko kamna – apnenca. Apnenstvo je bilo dobro razvito, saj
je bilo kamna in lesa dovolj. Apno pa so potrebovali pri gradnji hiš in za pleskanje.
Apnenico so žgali skoraj v vsaki vasi. Gradilo jo je štiri do osem mož. Kurilo se je
podnevi in ponoči. Bilo je težko in naporno delo, saj so delali ne glede na vremenske
razmere. Možje so prihajali domov premraženi, premočeni in umazani. Apno so prodajali
v Kočevje, Dobrepolje, Ljubljano in v Stično.
Razvito je bilo tudi oglarstvo. Oglje so prodajali kovačem, v Litostroj in v rudnik
Kočevje.
Vsesplošno razširjena pa je bila rokodelska obrt – zobotrebčarstvo. To je bila hišna obrt,
v kateri so sodelovali vsi člani družine, od mlajših do najstarejših. Mladi o izdelovanju
klinčkov, kot jim tukaj pravimo, ne govorijo z veseljem, saj so morali vsak dan narediti
določeno število butaric, šele nato so se šli lahko igrat. Starejši pa se tega dela spominjajo
z veseljem in to iz dveh razlogov. Prvi je bil seveda ta, da je bilo mogoče z izdelovanjem
zobotrebcev kar veliko zaslužiti. Drugo pa je druženje. Cela družina je bila zbrana skupaj
v hiši. Med delom so se veliko pogovarjali in tudi prepevali. Prav tega dela družinskega
življenja danes primanjkuje.
Poleg zobotrebčarstva pa so gospodinje, ki so bile doma, lahko zaslužile tudi z
nabiranjem gob, lipe, drugih zelišč, tudi mah s hrasta se je dobro prodajal. Marsikateri se
pohvalijo, da so s prodajo zobotrebcev kupili pralni stroj ali si uredili kopalnico. V tistih
časih pa to ni bilo ravno poceni.
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4.2.2 Industrija
Kje so se torej prebivalci tega območja po vojni lahko zaposlili? Kot že rečeno, se je
večina delavno aktivnega prebivalstva odselila v industrijske kraje v Sloveniji ali tujini.
Večina tistih, ki so ostali doma, pa so bili zaposleni v Ljubljani v Litostroju ali v Staži v
Novolesu. Avtobusne povezave so bile urejene, saj so bili redki, ki so imeli osebni avto.
Nekaj je bilo zaposlenih tudi doma, in sicer v trgovini, na pošti, v gostilni, pa tudi v šoli,
vendar le v kuhinji in pri čiščenju. Ker domače prebivalstvo ni bilo izobraženo, so bili v
domači osnovni šoli učitelji iz drugih krajev Slovenije.
Poleg Litostroja in Novolesa je bil ljudem, predvsem ženskam, bližji obrat Rašice v
Ambrusu, kamor je hodilo na delo kar nekaj ljudi iz teh krajev. Seveda le tisti, ki so imeli
osebni prevoz, saj še do danes ni avtobusne povezave z Ambrusom oziroma Ivančno
Gorico, čeprav se v te kraje vozi kar nekaj domačinov. Rašica pa je vplivala še na eno
področje, to je izobraževanje. Ko je bila Rašica v najboljših letih poslovanja, se je za
šivilje in konfekcijske tehnike izučilo veliko deklet. Velikokrat je slišati, kakšne so bile
njihove želje o nadaljnjem šolanju, pa so jih starši prepričali, da imajo v tekstilu
zagotovljeno službo. Nihče pa ni videl toliko naprej …
Leta 1986 se je v vasi Žvirče odprla podružnica obrata Iskre iz Žužemberka. Tako so se
domačini, ki so prej delali v Žužemberku, imeli delovno mesto doma. Zaposlenih je bilo
približno 15 ljudi. Žal pa se je po nekaj letih (1991) obrat zaprl.
“V zobotrebcih ni rešitve” se glasi naslov prvega obsežnejšega članka o Hinjah v
Dolenjskem listu, februarja leta 1975. Če bralec preleti podnaslove - avtobus v enem letu
za staro železo, skupni želji je ime tovarna, en vagon deklet in mir pred divjadjo, tudi
Lado se bo odselil - dobi grobo podobo o življenju v KS Hinje. Domačini so se zbrali kar
v hinjski gostilni, da spregovore o svojem kraju, o težavah, ki jih pestijo, o načrtih, ki jih
imajo, o domači zemlji, o divjadi, ki jim uničuje pridelke, in še o marsičem. Dejstvo, da
je bil avtobus v enem letu za staro železo, nam razkriva slabo vzdrževane ceste, po
katerih je takrat vozil edini avtobus na relaciji Hinje–Ljubljana. Šofer litostrojevega
delavskega avtobusa za članek pripoveduje: ”Ljudje so dobri, samo trpijo, ker morajo
tako daleč na delo. Mnogi na poti spijo, saj so utujeni, avtobus je vsak dan poln.”
Domačin iz Hinj, takrat sprevodnik na avtobusu, pravi: “Lahko bi ostal doma na kmetiji,
a sem jo raje pustil. Zemlja je slaba in še tisto, kar obrodi, uničuje divjad. Če hoče mlad
človek kaj narediti in si ustvariti družino, ne more ostati na zemlji, mora v službo.”
Dejansko so bili tisti, ki so hodili na delo v Ljubljano, več kot pol dneva od doma. Osem
ur so odslužili v službi, skoraj polovico od tega pa na avtobusu. Tako za delo na kmetiji
ni bilo časa. Milan Habjan, takratni ravnatelj osnovne šole, pripoveduje: “Naredili smo
analizo v vseh 11 vaseh krajevne skupnosti. Danes je 196 ljudi, od tega 84 žensk –
največ, kar 66, je takih, ki še nimajo 30 let – ki bi se takoj zaposlile v tovarnici doma. Ni
važno, kakšna bi bila. Važno je, da bi zaposlili nekvalificirane. Lahko bi jih priučili, saj
imajo vsi vsaj sedem razredov osnovne šole. Tovarna bi zadržala odhajanje ljudi v tujino
in domača industrijska središča. Zadnje ure bijejo za te kraje! Tudi precej tistih, ki so že
odšli drugam, bi se vrnilo nazaj. Tudi kmetije ne bi bile zapuščene …” Takratni tajnik KS
Hinje pa je Habjana dopolnil: “Naša krajevna skupnost šteje 1100 prebivalcev, 400 manj
kot pred vojno. Petina ljudi je starejših od 65 let. Težko obdelujejo zemljo, še posebno,
ker so težki pogoji in ker ni strojev. Splošen vtis je, da ostajajo doma stari in onemogli,
mladina pa beži v mesta. V zadnjem desetletju se prijavi vsako leto povprečno 8 do 10
ljudi, odjavi pa 30 do 40. V knjige zapišemo 15 do 20 smrti in le 10 do 15 rojstev. Če se
stvari ne bodo hitro spremenile, bo nastal zelo hud socialni problem!”
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Naprej se poraja vprašanje o tistih, ki na tej suhokranjski zemlji še vztrajajo. Torej tisti, ki
se vsakodnevno vozijo v Ljubljano in Stražo, nekaj pa je tudi kmetov. Med njimi pa je le
malo mladih gospodarjev, pa še ti so samski, ker ne dobijo deklet, ki bi hotele v te
odročne kraje. Ena izmed izjav je bila tudi: “Pri nas potrebujemo tovarno in vagon
deklet.” Nekaj tistih prisotnih, ki so se odločili ostati doma na kmetiji, so kot vzrok
navedli skrb za starše ali pa jim je škoda neobdelane zemlje.
Ko smo izpod okrilja Jugoslavije prišli do samostojne države Slovenije, se je tudi
gospodarsko stanje spremenilo. Začelo se je obdobje privatnega lastninjenja. Kar nekaj
samostojnih podjetnikov je pričelo s svojim delovanjem, največ na področju lesne
industrije: mizarji, izdelava lesenih ročajev za različna orodja, snežnih kolov, sečnja in
spravilo lesa, pa tudi izdelava lesenih ur.
Aprila leta 2005 je bilo ustanovljeno novo podjetje SK d.o.o., s sedežem na Visejcu,
proizvodnja pa se je začasno odvijala v najetih prostorih Gasilskega doma Hinje. Glavna
dejavnost je ročna obdelava barvnih kovin za potrebe avtomobilske industrije. Več kot
polovica zaposlenih je domačinov.
Konec leta 2005 je bilo 14 zaposlenih. V letu 2006 so proizvodnjo razširili iz ročne tudi
na strojno obdelavo. Tako se je število zaposlenih konec leta povzpelo na 23. V tem letu
je Hinje pridobilo novo Obrtno-industrijsko cono, kjer se je začel graditi nov proizvodni
objekt. V letu 2007 se je število zaposlenih povečalo za 10. Spomladi 2008 je bil
proizvodni objekt končan, tako so se zaposleni iz najetih prostorov preselili v nov objekt.
Zaposleni v proizvodnji so predvsem šivilje Rašice iz Ambrusa ali Trikona iz Kočevja, ki
so bile v času zagona dejavnosti prosta delavna sila. Naj omenim, da je obrat Rašice v
času delovanja, to je od leta 1957 do 2001, nudil delovna mesta mnogim suhokranjskim
ženam. Mnoge so tam dočakale upokojitev.
Fotografija 8: Proizvodni obrat SK d.o.o. v Hinjah (Foto: Škufca, 2008)
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4.2.3 Infrastrukturna opremljenost
Za skromen razvoj, ki so ga bile deležne te vasi, sem navedla kar nekaj vzrokov. To so
odmaknjenost od večjih središč in pomembnejših prometnic, skromni naravni viri,
skromen človeški kapital. Obstaja pa še en razlog, in sicer ureditev infrastrukture.
Elektrika, voda, telefon, komunalne storitve … Vse našteto je v te kraje prispelo s
precejšnjim zamikom. Odvisno od tega, s katerimi kraji se primerjamo. Če pomislim na
kraje onstran Krke, torej Ajdovško planoto, smo nekoliko naprednejši. Človek to dejstvo
težko razume, vendar je res. Na Ajdovški planoti vodovoda še ni.
Tekočo vodo ta del Suhe krajine dobi iz medobčinskega zajetja Globočec. Gre za kraški
izvir v bližini Zagradca, ki v Krko priteče kot desni pritok. Gradnja vodovoda se je
pričela leta 1938. Med leti 1955 in 1975 so vodovod pripeljali do vasi Žvirče in Prevole.
Gradnja je bila do leta 1975 prekinjena. Maja istega leta pride v naše kraje Mladinska
delovna akcija Suha krajina. (Senica, 2003) In kot je zapisano v šolski kroniki: “ Suha
krajina je rešena!”. Začnejo se akcije – popravila vaških poti in napeljava vodovoda do
vseh vasi. K delu so pristopili tudi krajani sami. Tako je ta del Suhe krajine v treh letih
dobil vodovod. Od leta 1997 je organiziran tudi odvoz smeti in kosovnih odpadkov. KS
Hinje spada pod okrilje Komunale Novo mesto.
Po podatkih direktorja občinske uprave občine Žužemberk Vlada Kostevca je v občini
brez primerne oskrbe s pitno vodo več kot 804 prebivalcev, kar je 19,2 % vseh občanov.
Izjemen problem obstoječega vodovodnega sistema pa ne predstavlja samo potencialno
oporečni vodni vir, ampak tudi neustrezni materiali in neverjetne vodne izgube.
Glede na poročilo o stanju oskrbe s pitno vodo v Občini Žužemberk, ki ga je pripravilo
javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o., je razvidno, da je bilo samo v letu 2004
načrpanih 333.582 m3 vode, od tega je bilo prodane le 166.293 m3. Iz tega izhaja, da so
vodne izgube 50,15 % predvsem zaradi neustreznih materialov (PE-HD, PVC in AC) in
gradnje, ki je bila izvedena v 70–ih prejšnjega stoletja. (Kostevc, citirano 2009)
Električno omrežje je KS Hinje dobila v letih od 1960 do 1962. Omrežje KS Hinje spada
pod Elektro Kočevje. Veliko kasneje, aprila leta 1993, je zazvonil telefon. Zanimivo je,
da je bil pred tem letom v teh krajih le en telefonski priključek za 6 uporabnikov. Ko je
eden izmed uporabnikov telefoniral, je bila pri ostalih linija zasedena. Telefon so takrat
imeli na sedežu KS Hinje, tajnik KS Hinje, trgovina, pošta, župnišče in šola. Javno
razsvetljavo pa so napeljali leta 1997.
Cestno omrežje so delavci CGP Novo mesto posodabljali po korakih. Do leta 1978 so
bile v KS Hinje le makadamske poti. Ko sem hodila v domačo osnovno šolo, je bil eden
izmed športnih dni tudi popravljanje ceste. Tako smo učenci dobili lopate, krampe in
grabljice in izbrani cestni odsek je bil kaj kmalu urejen. Glavna cesta, ki povezuje
Prevole in Žužemberk, je bila zgrajena leta 1978.
Asfaltiranje cest po vaseh in med njimi pa je sledilo v obdobju od 1984 do 1998, in sicer:
- leta 1984 Prevole,
- leta 1986 Žvirče, Hinje, Hrib in Lazina,
- leta 1987 cesta Prevole-Žvirče, razširitev ceste Brezovi Dol-selsko križišče,
- leta 1988 Sela in cesta Prevole-Lazina,
- leta 1989 Visejec,
- leta 1990 Lopata,
- leta 1991 Ratje,
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-

leta 1992 Vrh,
leta 1993 cesta Brezovi Dol–selsko križišče,
leta 1998 cesta Lazina–Smuka in kmalu zatem cesta Žvirče–Struge.

Šele tega leta se je obiskovalec v KS Hinje pripeljal brez prašnega avtomobila. Občina
Žužemberk pa v naslednjih letih načrtuje asfaltiranje ceste Žvirče–Ambrus, ki pa je
nekoliko manj prometna, vendar za domačine iz Žvirč pomembna.
Še leta 1975, ko je v Dolenjskem listu izšel članek o Hinjah, ni bilo avtobusne povezave s
takratnim občinskim središčem v Novem mestu. Kdor se je hotel peljati v Novo mesto,
je moral štiri kilometre peš do odcepa na cesto Dvor–Kočevje. Avtobusno zvezo z
Ljubljano, pa čeprav slabo, so imeli. Takratni šofer avtobusa je v članku Dolenjskega
lista dejal, da je cesta Žvirče–Pleš že leto dni brez cestarja in zato zelo zanemarjena, tako
da je vožnja nemogoča, avtobus pa se uniči v enem letu.
4.2.4

Šolstvo

V osemdesetih letih se je izobrazbeno stanje tukajšnjega prebivalstva izboljšalo, tako smo
v osnovni šoli dobili nekaj domačih učiteljev, pa tudi ravnatelj je bil domačin. Šola je ves
čas svojega delovanja veliko prispevala k razvoju kraja, še posebno na kulturnem
področju, saj so učenci pod vodstvom šolskega osebja obeležili vsak pomembnejši
praznik. Vse prireditve in nastopi, ki so se dogajali v kraju, so se odvijali na Osnovni šoli
Prevole. Iz šolske kronike lahko razberemo, da so delavci šole aktivno sodelovali pri
delu v krajevni skupnosti. Učenci so imeli vsako leto organiziranih kar nekaj delavnih
akcij. Tako so jeseni 1986 urejali vaške poti med vasmi in okolico industrijskega obrata
na Žvirčah. 28. 10. 1986 je šola organizirala proslavo ob otvoritvi asfalta v vasi Hrib in
Žvirče ter ob otvoritvi obrata ISKRA Žužemberk na Žvirčah.
Ker OŠ Prevole ni imela športne dvorane, šolski prostori in oprema pa so bili zastareli, so
se že leta 1995 začeli pogovori o prenovi šole. Tudi s pomočjo občine Žužemberk, ki je
bila ustanovljena leta 1999, je bila leta 2001 zgrajena nova športna dvorana (na spodnji
sliki).
Slika 7: Osnovna šola Prevole (Vir: Škufca, 2008)
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5 PRIMERJAVA VASI LAZINA IN VISEJEC
Že naslov diplomskega dela nakazuje, da bosta podrobnejše obravnave deležni dve
suhokranjski vasici. To sta moja rojstna vas Lazina in Visejec, kjer je moj sedanji dom.
Naključni opazovalec bi lahko trdil, da v primerjavi, razen v številu hiš, ni razlike. Pa
vendar domačini vemo, da se vas od sosednje vasi kar precej razlikuje. Bistvene razlike
so v demografskih značilnostih vasi, legi vasi v Krajevni skupnosti in občini, življenje in
miselnost ljudi in drugo. Najprej pa moramo vasici podrobneje spoznati.

5.1 Lazina
Če se peljemo z Dvora proti Kočevju, pred krajem Smuka zavijemo desno in se peljemo
še dobre tri kilometre, je prva izmed vasi v KS Hinje Lazina. Glede na občino ima vas
obmejni položaj, in sicer meji na občino Kočevje. Zato se gravitacijsko območje nagiba
na vzhod ali jugovzhod proti krajem Kočevje, Ribnica, Novo mesto.
Lazina leži ob cesti, ki povezuje Dobrepolje s Kočevjem, Dvorom in Novim mestom, kjer
vsak dan vozi avtobus tako v Novo mesto kot tudi v Ljubljano. Lazina je v neposredni
bližini Hinj, tako gremo lahko iz Lazine peš v trgovino, na pošto, v gostilno, v cerkev ali
na sedež Krajevne skupnosti Hinje. Avtobusna postaja za Ljubljano je slab kilometer
oddaljena od Lazine, avtobus za Novo mesto pa vozi skozi vas. Tako so prebivalci Lazine
že kar nekaj desetletij dobro povezani z večjimi kraji oziroma kraji, kjer je možnost
zaposlitve večja. Tako ima Lazina v Krajevni skupnosti Hinje centralno lego, kjer je
možnost mobilnosti večja, pa tudi različne storitve (trgovina, pošta) so ljudem bližje.
Kratek in jedrnat opis Lazine, ki zajema zgodovinske in geografske značilnosti, najdemo
v Krajevnem leksikonu Slovenije. “Gručasto naselje na obeh straneh ceste Dvor–Hinje
tik pod Hribom (537 m). Na severu gozdiček Jernejev hrib, kjer je jama Jernejev
skedenjc. Na vzhodu ob cesti gozdnati griči z najvišjim Svinjskim vrhom (511 m), pod
katerim se odcepi cesta proti Kočevju. Na zahodu globoke vrtače, tako imenovane doline,
za katerimi se dviga deloma goli Pleški hrib (577 m) z gozdnato Drčjo goro na severni
strani. Pod Pleškim hribom v Lopaščku dve luži, kjer so nekdaj napajali pastirji. Ob vaški
poti na Lopato in Sela njive v Ograji in brezno Šepec skedenjc. Malo obdelovalnih
površin; brez dohodkov od gozda, kjer je obilo gob. Nekateri se bavijo z žganjem apna.
Kapnica. Dne 9. 4. 1944 so vas bombandirali Nemci.” (Krajevni leksikon Slovenije,
1971, str. 507)
Izvor imena Lazina ni znan. Najbrž gre za izpeljanko besede laz, ki po SSKJ predstavlja s
travo porasel nekdaj izkrčen svet v gozdu ali ob njem, navadno z njivo. (SSKJ, 2009) Če
pogledamo v preteklost, vemo, da je bil na tej starni Krke obširen kompleks gozdov,
kamor so se priseljevali, ko je bilo ob reki prenaseljeno. Tako so krčili gozdove in nastal
je laz, na katerem danes stoji vas Lazina.
Vas leži na nadmorski višini 500 metrov in je med višje ležečimi glede na lego ostalih
vasi v KS Hinje. Podatek ne pove nič posebnega, saj je le nekaj deset metrov razlike.
Vidna in občutna razlika pa je v zimski polovici leta, saj je Lazina predvsem ob
kratkotrajnem sneženju pobeljena s snegom, medtem ko v drugih vaseh z nadmorsko
višino okoli 400 metrov dežuje. Ker vas leži na pretežno odprtem območju, velikokrat ne
občuti vpliva megle ali toplotnega obrata. Vasi, kot so Ratje, Lopata in deloma Visejec,
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pa ta vremenski pojav pogostokrat spremlja. Površje je kraško, z obilo vrtač (dolin) in
nekaj kraških jam. Severozahodno od Lazine se dviga Pleški hrib, ki ni več deloma goli,
kot pravi krajevni leksikon, ampak je v celoti gozdnat. V nasprotni smeri, proti
jugovzhodu, se razprostira gozd, ki se dvigne v Kočevski Rog, proti jugu pa nam pogled
zapira Hrib z istoimensko vasjo. Če se sprehodimo skozi vas, pridemo na “njive”. Ob
lepem vremenu lahko občudujemo Kamniško-Savinjske Alpe, poznavalci slovenskih
vrhov pa razločijo tudi Kum in drugo hribovje. Statistično gledano spadamo v
jugovzhodno Slovenijo, pa vendar imamo prekrasen pogled na Alpe, ki ležijo na drugem
koncu Slovenije.
Zagotovo pa so kraške jame tiste, na katere so prebivalci Lazine najbolj ponosni. Na
zemljevidih in v atlasih sta označeni dve jami, Jernejev in Kanteč skedenjc. So tudi druge
jame, na Pleškem hribu recimo, vendar manj dostopne. Severno od Lazine, sredi gozda,
se razprostira večji vhod v jamo Kanteč skedenjc. Kot otroci smo vedno hodili tja lovit
netopirje ali iskat kapnike. Tja smo vodili sošolce in prijatelje, saj je bila jama edina
znamenitost, s katero smo se lahko pohvalili. Približno dvesto metrov zahodno pa leži
druga jama, in sicer jama z breznom. Že sam vhod v jamo zahteva nekaj spretnosti, saj se
je potrebno spustiti za nekaj metrov v globino po precej strmem terenu. Ker ima jama
ozko odprtino, je ob ogledu baterijska svetilka priporočljiva. Že ob vhodu v jamo je
obiskovalec v primerjavi s prejšnjo jamo, ki je ogromna in odprta, malce razočaran, saj ni
kaj dosti videti oziroma gre za majhen prostor, vendar bogatejši s kapniki. Jama dolgo
časa ni zbujala pozornosti, dokler je niso jamarji podrobneje raziskali. V jami so našli
rov, ki vodi v nižje ležečo dvorano. Ker pa je rov ozek in nevaren za tiste, ki jamarstva
niso vešči, smo bili zadovoljni tudi s tem podatkom. Seveda še bolj ponosni na to, kar
imamo.
Fotografija 9: Pogled na Lazino (Foto: Škufca, 2008)

Vas šteje 9 hišnih številk, zato jo glede na velikost naselja štejemo med zaselke. Hiše so
gručasto razporejene ob cesti, ki vodi od glavne ceste Dvor–Kočevje do Hinj in naprej v
Dobrepolje. V dopoldanskem času je vas bolj tiha in mirna, zato prav res drži ljudski rek
za to vas “Lazna je vsa prazna”. Tu živi 15 prebivalcev, od tega jih 7 izhaja iz ene hiše,
tudi vsi predšolski in šoloobvezni otroci.
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Preglednica 5: Število prebivalcev Lazine po hišnih številkah
(Vir: Škufca, februar 2009)
HIŠNA ŠTEVILKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HIŠNO IME
Jakapčevi
Krnči
Kanteči
Francetovi
Jakopovi
Antonkovi
Molkovi
Jernejevi
Cestarjevi

ŠTEVILO PREBIVALCEV
1
0
1
2
2
0
0
7
2

Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da so v vasi že tri hiše prazne, enaka usoda pa
čaka tudi ostale z enim ali dvema prebivalcema. Gre za ljudi, ki so starejši od petdeset let
in so že v pokoju. Njihovi otroci so se poročili in odselili v večje kraje, kjer je več
možnosti za zaposlitev in druge aktivnosti (šport, kultura, izobraževanje). Po pogovoru z
nekaterimi od tistih, ki živijo v kraju zaposlitve kot podnajemniki, sem prišla do
zaključka, da bi sicer zelo radi prišli živet nazaj domov, ker je življenje na vasi lepo in
mirno, vendar se ne bi vsako jutro vozili na delo v oddaljene kraje, saj bi jim vzelo
preveč časa. Poleg tega pa imajo tam, kjer živijo, več možnosti za družabno
udejstvovanje. Razmišljajo pa o tem, da bi imeli domačijo za vikend, ko se upokojijo.
Starostna struktura prebivalcev Lazine iz leta 2007 prikazuje, da je večina prebivalcev
starih nad petdeset let in so že v pokoju. Približno tretjina ljudi je starih pod petdeset let.
Če bi podatke razvrstili po desetletjih, bi ta tretjina soupadala s prebivalci starimi pod 30
let.
Grafikon 6: Število prebivalcev Lazine po starostnih obdobjih za leto 2007
(Vir: Statistični urad, 2009)
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Glede na število prebivalcev po letih sta bila v Lazini dva viška, prvi je bil leta 1880,
drugi pa leta 1953. Po tem letu se je število prebivalcev zmanjševalo. Vzrok temu je
izseljevanje zaradi zaposlitve. Povprečno je v tistem času družina štela 5,4 otrok. Od teh
je eden ostal pri hiši, ponavadi najmlajši, ostali so odšli pa svetu. Iz Lazine so se v
obdobju po drugi svetovni vojni izseljevali v Ljubljano, Novo mesto, Kočevje in na
Jesenice. Dva sta odšla v Nemčijo in dva v Avstralijo. V Ameriko, Argentino in Francijo
pa so se selili pred prvo svetovno vojno.
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Preglednica 6: Število prebivalcev Lazine po popisih od 1869 do 2002
(Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971, Popisi 1971, 1981, 1991, 2002)
Leto

1869

1880

1890

1900

1910

1931

1948

1953

1961

1966

1971

1981

1991

2002

Št.
preb.

57

63

49

46

49

42

60

64

46

33

31

30

32
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Tako Lazina trenutno premore le eno mlado družino s tremi otroki, ki napoveduje
življenje tej vasi. Ostalo prebivalstvo pa je ostarelo. Zato je Lazina vas z večino
nepotencialnimi gospodinjstvi in le enim vitalnim. Prebivalci sami se sprašujejo, kaj bo z
vasjo čez nekaj deset let. Hiše se naglo praznijo, otroci se domov ne vračajo, vas se
počasi umirja. Upajo, da bodo prazne hiše kupili mladi, ki jim je življenje na vasi všeč, in
bi si tu ustvarili družino. Vendar je tu velik problem dedovanje, saj je dedičev veliko,
skupen jezik pa se težko najde. Leta tečejo, domačija pa je prepuščena zobu časa. Če že
ne za mlade družine, pa bodo te domačije vsekakor služile kot vikend. Ena izmed treh
praznih hiš je že prodana kot vikend. Hišo, ki bo namenjena vikendu v času upokojitve, je
v Lazini zgradil tudi Ljubljančan, po rodu Hinjčan, ki je od staršev dobil v Lazini
zemljišče. Tako je vsaj ob koncu tedna v vasi nekaj življenja.
Izobrazbena raven prebivalcev Lazine je precej nizka. Delavno aktivni prebivalci imajo
3. stopnjo izobrazbe, le ena prebivalka 4. stopnjo. Vsi delavno aktivni, šoloobvezni in
predšolski otroci prihajajo iz enega gospodinjstva.
Čistega kmeta v vasi ni, tudi polkmeta ne. Vzroke za to lahko najdemo v kraških tleh,
premajhnih in razdrobljenih parcelah, premajhen je tudi dohodek iz kmetijstva. Večina
gospodinjstev ima le še vrt in zelnik (njivo, kjer posadijo krompir, fižol, kolerabo, repo,
zelje), žitaric že dolgo nihče ne seje. Tako so nekoč njive danes postali travniki.
Fotografija 10: Travniki v okolici Lazine, nekoč obdelane njive (Foto: Škufca, 2009)

Tudi vzreje živali, razen kokoši in zajcev, že dolgo ni več. Zaradi pretežno ravninskega
predela tudi vinogradi ne uspevajo, je pa nekaj sadovnjakov, predvsem jablane (sorte:
kočevska, jonatan, mušanzgarji, liščka, repnice), nekaj hrušk (sorte: tepke, bonke,
moštnce) in veliko je domačih češpelj (sorta: čampelj).
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Vsi so mnenja, da je z živino (govedom) preveč dela, pri prodaji pa ne ostane kaj dosti,
saj je potrebno vsak zakol plačati. Poleg tega je preveč birokracije okoli tega. Svinjo pa
je lažje kupiti in imeti koline, kot je v navadi.
Ker nihče v vasi nima goveda in zato ne potrebuje krme, tudi košnje ni. Nekateri so dali
travnike v najem večjim kmetom iz sosednjih vasi, da pokosijo vsaj nekaj travnikov
oziroma priženejo drobnico, da travo popasejo. Seveda pa prebivalci Lazine košnjo
opravijo do te mere, da pokosijo vse vrtove v okolici hiš in vasi, da se bližnji travniki ne
zarastejo. Prav tako spomladi čistijo grmade, da se okolica vasi ne zarašča.
Velik problem je tudi drobljenje kmetij. Povprečna velikost kmečkega zemljišča je 18
hektarov. (Škufca, S., 2008) Vse večkrat se dogaja, da se pri dedovanju pojavi nekdo, ki
zahteva kos zemlje za vikend ali za potomce. Te parcele so ponavadi prepuščene
zaraščanju, saj jih nihče ne čisti in zanje ne skrbi.
Prvotno je bilo tudi v Lazini, tako kot po drugih vaseh, le kmečko prebivalstvo. Vsaka
domačija je imela hišo s hlevom, ki je bil sestavni del hiše ali kot samostojen objekt,
svinjak, kaščo, skedenj in kapnico, nekatere domačije pa so imele tudi topler. Podoba
domačij se je v veliki meri ohranila, od poslopij, ki jih je danes redko videti, pa sta kašča
in svinjak. Od osmih domačij v vasi je imelo šest domačij hlev in hišo v istem objektu, v
treh primerih pa je hlev ločen od hiše.
Fotografija 11: Zapuščena kašča v Lazini (Foto: Škufca, 2008)

“Kaj če bi prišli ta stari nazaj, kaj bi rekli?” se velikokrat sprašujejo starejši, ki jim ta
način življenja ne ugaja več. Zemlja je bila včasih sveta, saj jim je dajala hrano oziroma
jih preživela. Skrbno je bila obdelana vsaka ped zemlje. Čeprav je bila kamnita, tega ni
bilo opaziti, saj so ljudje vse kamenje pridno pobrali in naredili terase ali obzidje okoli
parcele. Slednja se je tako imenovala Ograja. Zanimiva so tudi druga imena parcel. Kjer
je bila zemlja bolj peščena in so včasih tam kopali pesek, se je imenovala Pri pesku.
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Njive, pod katerimi se nahajajo jame, se imenujejo Nadjama. Tam, kjer so imeli pred 50
in več leti vinograde, danes pa prevladuje gozd, se imenuje Nogradi. Kjer je bilo večina
obdelanih njiv, kjer so imeli kmetje zelenjavo, je bil Zelnik. Druga imena so še Na
krajcih, Za vrtačo, Pri pili. Tudi imena parcel v gozdu so zanimiva, in sicer Črni dol
(izgovorjeno: črn du), Kobilji dol, Hrib, Pod palanca.
Fotografija 12: Ena izmed redkih njiv v okolici Lazine (Foto: Škufca, 2008)

Še pred petindvajsetimi leti, kamor sega moj spomin, se je pri vsaki hiši sejalo koruzo,
pšenico, nekateri ječmen ali oves, njivo ali dve krompirja. Za nas, takrat otroke je bilo
veselje, ko smo z vozom peljali v vas Ratje pšenico, kjer je bila mlatilnica. Pšenico pa
kasneje v Zagradec, kjer je še danes mlin ob Krki. Veselo je bilo tudi pri spravilu koruze,
še posebno pri ličkanju in ruženju koruznega storža.
Takrat so imeli pri vsaki hiši nekaj živine, zato je bil čas košnje drugačen kot danes.S
košnjo so začeli zgodaj zjutraj, čez dan so obračali seno in ga nato spravili domov. Ker
nekateri niso imeli kmetijske mehanizacije, kot jo poznamo danes, so kosili na roke, seno
pa so vozili s pomočjo volov in redkeje konjev. Seno so obračali na roke še dolgo po tem,
ko so prišli v prodajo obračalniki, saj so bili kmetje mnenja, da obračalnik seno preveč
zdrobi in uniči njegovo hranilno vrednost. Približno do leta 1990 so domačini oddajali
mleko. Vsako jutro ob sedmih je v vas prišel mlekar.
V tem času tudi ni bilo čistega kmeta v Lazini, bili pa so polkmetje, saj so takrat že hodili
na delo v Litostroj ali v Novoles.
Kot že omenjeno je bilo pred sto leti kar nekajkrat več prebivalcev, kot jih je danes. Zato
je bil ritem življenja v vasi drugačen. V vasi je bila pred prvo svetovno vojno gostilna. Po
letu 1945 sta bila v vasi šivilja in mizar, ki je izdeloval preše, stiskalnice in lesene
šraufštoke, šivilja pa je šivala obleke, največ ob velikih praznikih. V tem času je bil
zaposlen le eden iz vasi. Delal je v Kmetijski zadrugi. Ostalim je bila glavna dejavnost
kmetijstvo, pa še to zgolj samooskrbno.
To, da je bila Lazina nekdaj številčnejša kot danes, nam dokazje ime tukajšnje lovske
družine, in sicer Lovska družina Lazina. Zakaj se imenuje ravno po tej vasi ni znano.
Verjetno je, da je bilo v Lazini veliko lovcev. Je pa prav prijetno slišati, da se nekaj
imenuje po vasi, ki se sicer naglo prazni.
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5.2 Visejec
Približno deset minut vožnje z avtomobilom in ravno toliko kilometrov loči Lazino od
Visejca. Na tej relaciji se vozimo skozi večino vasi KS Hinje.
Iz Lazine se peljemo proti Dobrepolju, mimo Hinj in Pleša, v vasi Prevole, kjer je
osnovna šola, pa zavijemo desno. Peljemo se skozi bukov in gabrov gozd, ki nas že po
slabem kilometru pripelje do odcepa za vas Ratje, in malo naprej do samotne kmetije
Lazar na desni strani. Po nekaj kilometrih pridemo do križišča poti, ki vodijo desno skozi
Lopato v Kočevje in Novo mesto, naravnost v Žužemberk, če zavijemo levo, se
povzpnemo po hribu, na katerem opazimo dve vasi - bližnja Sela pri Hinjah in bolj
oddaljeni Vrh pri Hinjah. Na Selih se držimo leve strani. Tako zavijemo proti Visejcu,
kjer se pot zopet spusti za nekaj deset metrov nadmorske višine. Ko prevozimo smrekov
gozd, že vidimo vas, ki leži na pobočju Vrhuskega Kuclja in Binjkovke. Če se pripeljemo
v lepem sončnem dnevu, lahko v ozadju vasi opazimo vrhove Alp.
Fotografija 13: Pogled na Visejec (Foto: Škufca, 2008)

Cerkev Marije Pomagaj na sredi vasi prva pozdravi obiskovalce, hkrati pa je tu tudi
križišče cest, ki vodijo naravnost proti Brezovem Dolu in Ambrusu, desno v zgornji in
levo v spodnji konec vasi. Hiše so v vasi razporejene gručasto ob cesti. Če malo
pogledamo naokoli, opazimo kar nekaj obnovljenih hiš. To je lahko prvi znak, da je v
vasi življenje, da je prisotna mlajša generacija. V popoldanskem času je na vasi veliko
otrok, ki se zbirajo in skupaj igrajo. V topli polovici leta se po vasi razlegajo zvoki
traktorjev, puhalnikov, motork in drugih delavnih strojev. Ko pa se zvečeri, se vas umiri,
tako lahko slišiš celo pisk vlaka, ki pelje iz Ribnice proti Kočevju.
Vas naj bi ime dobila po viseči legi oziroma po vislicah, ki so bile nekoč na gradu za
vasjo, kjer naj bi obešali vse tiste, ki so kaj napačnega storili. Menda so tam tudi
pokopani, vendar si ljudje s to anekdoto ne belijo glave.
Stari grad, kot se imenuje vrh severno od Visejca, se nahaja na nadmorski višini 435
metrov. Jugozahodno od njega pa se dviga Binjkovka in nekaj metrov višji Vrhuski
Kucelj na nadmorski višini 552 metrov. Za njima se proti severu svet naglo spušča v
Plešivski dol, naprej pa se dvigne do 500 metrov nadmorske višine, kjer leži priljubljena
pohodniška točka Plešivica nad istoimensko vasjo. Južno in jugovzhodno od Visejca se
iz kraške globeli dviga Leseni hrib (463 m.n.v.), ki je danes v celoti poraščen z gozdom,
še pred petdesetimi leti pa je bil gol in uporaben predvsem za pašništvo. Skozenj naj bi
vodila tudi stara furmanska pot, ki se je spomni Laščanov stric, ki ima še zelo dober
spomin na mlada leta. Prav tako pove, da je bila tudi Binjkovka, ki velja nekako bolj za
viško (last vasi Visejec), neporaščena. Ker leži vas na prisojni legi Binjkovke, je zaradi
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kmetijske rabe le delno zaraščena z gozdom. Kmetijstvo se naglo opušča, zato je proces
zaraščanja vse hitrejši. K preprečevanju tega veliko pripomore mišljenje ljudi, saj vedo,
da vsakoletno čiščenje “grmad” preprečuje širjenje gozda. Žal se tudi na Visejcu hiše
praznijo, s tem pa se opuščajo in zaraščajo tudi kmetijska zemljišča, nekatera prav v
bližini vasi.
Karta 3: Topografska karta Visejca z okolico (Vir: PISO, 2009)

Opis vasi po Krajevnem leksikonu pa je prikazan drugače, saj je bil izdelan skoraj pred
štirimi desetletji. “Gručasta vas v plitvi vaški kadunji pod Binjkovko (549 m). Dobra
vaška pot iz Ratij 3 km, slabša pot s Sel pri Hinjah 2,5 km, dobra pot skozi bukov in
hrastov gozd iz Brezovega Dola. Na severu markantna Plešivica (512 m), na jugu nizka
Steljnica z obiljem gob. Okoli vasi nekaj njiv. Poljedeljstvo, mesno govedo, volovska
vprega, gozdarstvo, pozimi izdelovanje zobotrebcev. Nekaj ljudi zaposlenih v Ljubljani.
Precej hiš kritih s slamo, nekaj dvojnih kozolcev. Kuhanje v peči. Kapnica.“ (Krajevni
leksikon Slovenije, 1971, str. 543)
Največja sprememba v teh nekaj desetletjih je sprememba poti, ki je nekoč peljala iz
Hinj, mimo Lazine, samotne kmetije Lazar, skozi Ratje na Visejec. Danes je to gozdna
pot. Asfaltirana pa je pot iz vasi Sela pri Hinjah, ki vodi naprej proti Brezovemu Dolu. V
zadnjem času glede poti potekajo pogovori o širitvi tega odseka ceste, saj je pot precej
ozka in na več mestih preozka za srečanje dveh avtomobilov. Tukajšnji prebivalci smo se
na tako imenovana “postajališča” v primeru srečanja že navadili. Pravzaprav je prometa
tako malo, da le redko srečaš koga. Največ ga je v jutranjem času in od dveh do štirih
popoldne, ko se ljudje vračajo z dela.
Okoli vasi je nekaj njiv. Kaj bi za krajevni leksikon napisali danes, ko je res le nekaj njiv.
Večinoma imajo tukajšnji prebivalci njivo za krompir in zelnik oziroma oboje v enem.
Žit tudi na Visejcu nihče več ne seje. Ker je vas obdana z gozdom, je na pridelkih veliko
škode povzročila divjad. Nekaj časa so se ljudje sami borili proti njej tako, da so pri njivi
privezali psa, na njivo pa postavili nekaj strašil in pločevink, kar je odganjalo divjad.
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Med počitnicami so tudi otroci čuvali pridelke. Pod vasjo so postavili šotore in združili
prijetno s koristnim, saj so obenem tudi taborili, pekli koruzo in se zabavali. Danes za to
skrbijo lovci, saj pridno hranijo divjad, da ne pride v bližino vasi. Tudi oni združijo
prijetno s koristnim, saj tako obenem v času lova privabijo divjad. V okolici vasi je kar
precej lovskih opazovalnic, ki jih koristita dve lovski družini - lovska družina Lazina in
lovska družina Žužemberk.
Obilje gob, volovska vprega, izdelovanje zobotrebcev, s slamo krite hiše in kuhanje v
peči so samo še lep spomin na čase, ko se je lahko tudi doma nekaj zaslužilo. Denimo v
času, ko so rasle gobe. V gozdu je mrgolelo ljudi, v vsaki vasi je bil nekdo, ki je gobe
odkupoval. Ljudje vedo povedati, da so za gobe kupili pralni stroj, naredili kopalnico,
nekdo je z nabiranjem in odkupom gob kupil avto. Čeprav se sliši nemogoče, so ljudje
veliko zaslužili. Ravno tako je bilo z izdelavo zobotrebcev. Srednja generacija danes
gleda na mlade in se spominja, kako so preživljali popoldneve ob izdelovanju
zobotrebcev. In šele ko so naredili in zvezali dovolj butarc, so se šli lahko igrat. Danes pa
otroški popoldan poleg učenja kroji računalnik. Tudi z zobotrebci se je veliko zaslužilo,
saj so bile včasih družine številne, poleg tega so bili pri hiši še stari starši in po možnosti
kakšen neporočen stric ali teta. V prilogi Dolenjskega lista iz leta 2002 je zapisano, da je
včasih Visejec daleč naokrog slovel po izdelavi zobotrebcev. Domačinka pripoveduje:
“To je bil za nas pomemben dodaten zaslužek kot tudi nabiranje zelišč in gob.
Zobotrebce smo delali iz leske in tudi v Kočevski Rog smo z vozovi hodili po les. Odrasli
in otroci smo se vsak večer dobivali v eni hiši in špičili zobotrebce. Nato smo jih zvezali
v butarce, posušili in prodali v glavnem na trg bivše Jugoslavije. Potem se je prodaja
ustavila in sedaj jih imamo le še za lastno uporabo”. (Murn, 2002, str.13) Pride leto, ko
nas narava obdari z gobami, vendar v obilju jih ni več. Zobotrebce tudi naredi še kakšen
od starih staršev, vendar le v spomin na stare čase. Pravijo, da so doma narejeni boljši, da
kupljeni niso za nič. Slamnate strehe na Visejcu ni več, prav tako ni mogoče videti
volovske vprege. Sem in tja se najde kakšna gospodinja, ki še vedno speče pravi domači
kruh v krušni peči. Največkrat v času praznikov. Nekdaj pa je bilo s peko kruha tako. Ko
se je razvedelo, da se bo pri eni hiši peklo kruh, so tudi sosede brž hitele mesit testo in ga
prinesle peči. Prav posebno lepo je dišal, če so ga pekli na zeljnem listu.
Članek o Visejcu v Dolenjskem listu se začne takole: “Vse kaže, da so njeni prebivalci
bolj sramežljivi ljudje, saj se ob obisku novinarke v vasi kar ne prikažejo iz svojih hišk.
Niso vajeni, da bi kdo pisal o njih in tudi nekaj žensk in otrok, ki pride na sredo vasi,
pove, da ni kaj tako zanimivega, da bi bilo za v časopis”. (Murn, 2002, str.13) Prepričana
sem, da je mnenje ljudi še danes takšno. Mislijo, da tu življenje poteka sicer počasneje in
bolj mirno, vendar ni kaj posebnega, o čemer bi bilo vredno razpravljati.
Po podatkih Statističnega urada je bilo na dan 31. 12. 2007 na Visejcu zabeleženih 96
prebivalcev, kar je za šest manj kot ob zadnjem popisu leta 2002. Višek prebivalstva je
bil zabeležen leta 1890, in sicer kar 253 ljudi. Kot po vseh drugih vaseh se tudi na
Visejcu po tem letu začne obdobje upadanja prebivalstva. V dvajsetih letih se je tako
število prebivalcev zmanjšalo kar za 76, nato rahla rast in po drugi svetovni vojni zopet
upad, ki se nadaljuje do leta 1961. Po tem letu je zabeležena rast, vendar le majhna in
kratkotrajna. V sedemdesetih in osemdesetih razberemo iz grafa občuten padec števila
prebivalcev za 50. Po letu 1991 se nadaljuje rahel upad števila prebivalcev. Čeprav se
število prebivalcev skoraj vseskozi manjša, je spodbuden podatek, da se je v zadnjih
petnajstih letih število zmanjšalo le za 7. Če bo v prihodnje možnost zaposlovanja v
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bližini domačega kraja večja, se bo še marsikdo odločil ostati doma. Le tako lahko upamo
na stagnacijo ali celo večanje števila prebivalcev.
Grafikon 7: Število prebivalcev Visejca po popisih od 1869 do 2002
(vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1971, Popisi 1971, 1981, 1991, 2002)
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Da na Visejcu prevladuje mlado prebivalstvo, je razvidno tudi iz spodnjega grafikona.
Leta 2007 je bilo predšolskih in osnovnošolskih otrok kar 20. Mladih, starih od 15 do 29
let, je bilo kar 16. Približno tretjina prebivalcev je starih pod 20 let. Prevladuje pa
starostna skupina od 30 do 44 let, ki jih je približno za četrtino. Torej generacija, ki ima
osnovnošolske ali srednješolske otroke in hkrati predstavljajo tudi delovno aktivno
prebivalstvo.
Grafikon 8: Število prebivalcev Visejca po starostnih obdobjih, 2007
(Vir: SURS, 2009)
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Prebivalci imajo izjemno ugodno starostno strukturo, tudi z vidika vitalnosti
gospodinjstev. Na Visejcu je trenutno 26 gospodinjstev. Razvrščeni so v različne tipe
vitalnosti gospodinjstev, povzetih po raziskavi vitalnosti gospodinjstev na primeru Suhe
krajine. (Klemenčič et al., 2003)
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Preglednica 7: Število gospodinjstev na Visejcu glede na tip gospodinjstva
(Vir: Škufca, 2008)
TIPI GOSPODINJSTEV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ostarela, kjer so vsi člani starejši od 70 let
Gospodinjstva, kjer so vsi člani starejši od 50 let
Gospodinjstva s staro in srednjo generacijo, kjer so otroci starejši od 35 let
Gospodinjstva s staro in srednjo generacijo, kjer so otroci stari od 25 do 35 let
Trigeneracijska gospodinjstva, kjer so otroci mlajši od 25 let
Dvogeneracijska gospodinjstva, kjer so otroci mlajši od 25 let
Mlada gospodinjstvo, kjer so vsi člani mlajši od 35 let

Število
gospodinjstev
8
3
0
2
8
4
1

Tipi gospodinjstev od 1 do 3 veljajo za neperspektivno skupino gospodinjstev, saj so vsi
člani starejši od 35 let in je verjetnost, da si bodo ustvarili družino pri njih majhna.
Gospodinjstva s staro in srednjo generacijo, kjer so otroci stari od 25 do 35 let velja za
potencialno vitalno gospodinjstvo. Vitalna gospodinjstva pa predstavlja tip gospodinjstev
od 5 do 7. Če tipe gospodinjstev v vasi Visejec uvrstimo v tipe vitalnosti, dobimo
naslednje rezultate: 11 neperspektivnih, 2 potencialno vitalna in 13 vitalnih
gospodinjstev. Iz tega sledi, da ima polovica gospodinjstev otroke mlajše od 25 let.
Iz zgornje tabele pa lahko izluščimo tudi podatek, da so v veliki meri prisotna
trigeneracijska in ostarela gospodinjstva. Trigeneracijska gospodinjstva sestavlja več kot
polovica prebivalcev vasi. Njihova vloga je za podobo pokrajine in razvoj še kako
pomembna. Iz teh gospodinjstev izhajajo skoraj vsi šoloobvezni otroci, večino delovno
aktivnega prebivalstva in tistih, ki še obdelujejo zemljo in kmetujejo. Seveda si vsaka
mlada družina želi živeti na svojem in ne pod skupno streho s starši. Tako si nekateri, ki
začnejo skupno življenje s starejšo generacijo, sezidajo novo hišo poleg hiše staršev,
redkeje izven kraja. To velja kar za 3 od 4 dvogeneracijskih gospodinjstev. Življenje s
starši pa ni v vseh pogledih slabo. Starši oziroma tretja generacija imajo vlogo varstva
otrok v času, ko so mladi v službah. Danes temu ni več tako, saj se mladi zavedajo, kaj
vrtec nudi otrokom in kako pomembno je zgodnje učenje.
Več kot polovica delovno aktivnih prebivalcev je zaposlenih v sekundarnem sektorju,
nekaj manj v terciarnem, v primarnem sektorju ni zaposlen nihče. Dnevne migracije
prebivalcev potekajo v dve smeri: prva gre v smer Ivančna Gorica, Grosuplje, Ljubljana,
druga pa v smer Žužemberk, Straža, Novo mesto. Vsi zaposleni se na delo vozijo z
avtomobilom, saj druge možnosti ni.
Nekateri se v popoldanskem času ukvarjajo tudi s kmetijstvom, vendar le za lastne
potrebe. Živinoreja se je ohranila le pri nekaj domačijah; govedorejo je ponekod že
zamenjala konjereja ali ovčjereja, ki sta manj zahtevni panogi. Še vedno raje kupujemo
goveje meso od kmeta domačina, ker vemo, kakšno krmo ima živina, kot v mesariji. Žal
pa še teh nekaj polkmetov obupuje nad razmerami v kmetijstvu. Subvencijo dobijo le pod
določenimi pogoji, zakol živine ni poceni, mleka zaradi malo živine ne oddajajo več,
vložene volje in energije pa je veliko. V gospodinjstvih, kjer ima glavno besedo mlajši
gospodar, se z živinorejo ne ukvarjajo več, saj je služba pomembnejša. Redki so tisti
mladi, ki imajo živino tudi zato, da se s košnjo zemlja ne zarašča in da imajo domače
meso in mleko. Tam, kjer starejša generacija še vztraja, pa se je živinoreja obdržala.
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Sadjarstvo ni posebno razvito, razen nekaj starih sort jablan, hrušk in sliv. Bolj
pomembno pa je vinogradništvo. Skoraj vsaka hiša ima vinograd, ki se nahaja na osojni
strani Binjkavke. Trta, ki tu prevladuje, je samorodna vrsta. Imenuje se šmarnica in je
omejena predvsem na domačo rabo.
Trta šmarnica se je v teh krajih znašla konec 19. stoletja, ko je vinska bolezen skoraj
končala gojenje trte. Takrat je izumrlo veliko vrst grozdja. Šmarnica je bela sorta grozdja,
ki pa ni odporna samo proti boleznim, temveč tudi proti pozebi. Je zelo aromatična, njeno
vino pa vsebuje metilni alkohol. Zaradi tega naj bi šmarnica v večjih količinah
povzročala slepoto in duševne motnje. Že pred letom 1900 so šmarnico proglasili za
vinsko spako. Od 20. let prejšnjega stoletja naprej so se vrstila razna pripovedovanja in
zapisi o šmarnici, ki “človeka opijani na poseben način”. Metilni alkohol naj bi človeka
tako omamil, da ga lahko prepoznate po bebavih potezah in nenormalnih duševnih
stanjih. Mit o šmarnici se je širil tako vztrajno, da so jo z vinsko zakonodajo leta 1929
celo prepovedali za uporabo. In čeprav so strokovnjaki poskušali pozneje dokazovati, da
šmarnica ne vsebuje več metilnega alkohola kot druge žlahtne sorte, vseeno to ni opralo
njenega imena. (Mravlje, 2009)
Fotografija 14: Obdelana njiva z vinogradom (Foto: Škufca, 2008)

“Visejc je priden dejc” pa je rek o vasi, ki veliko pove. Vedno pridni in delovni ljudje, ki
radi pomagajo drug drugemu. Za dobrega soseda se vedno najde čas, tudi če delo doma
stoji. To mišljenje se je zakoreninilo v vaščanih in se prenaša tudi na mlajše rodove.
So preprosti ljudje, ki ohranjajo nekatere tradicionalne navade in običaje. Marsikateri od
starejših zna glede na veter in oblake napovedati vreme za naslednji dan. Ljudje, ki so
polni zgodb iz preteklosti, ki se še prav živo spominjajo vojne, lakote in bede. Ljudje, ki
niso obremenjeni z naglico življenja in s tem, kar se po svetu dogaja.
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5.3 Primerjava vasi
Opisi vasi nakazujejo, da je med Lazino in Visejcem več razlik kot podobnosti. Nekje
sem pred leti slišala pogovor o tem, kako so bili otroci z Visejca manj vredni, slabše
oblečeni, manj razgledani kot otroci iz Hinj, Hriba, Prevol in Žvirč. Tudi ta pripetljaj me
je silil k temu, da sem pričela razmišljati o razlikah med skoraj sosednjimi kraji.
Visejec leži na meji med občinama Žužemberk in Ivančna Gorica, torej ima mejno lego
glede na občino. Tudi Lazina je vas, ki leži na meji s kočevsko občino, vendar ima
središčno lego glede na KS Hinje. Torej razlike med vasema izhajajo tudi glede na lego –
centralno za primer Lazine in obrobno za Visejec. Lazina je bila deležna razvojnih
sprememb prej kot Visejec, pa naj bo to vodovod ali asfaltirana cesta. Dostopnost do
storitev, kot so trgovina, pošta, zdravstveni dom, je zaradi centralne lege prebivalcem
Lazine bolj naklonjena. Prav tako uporaba javnega prevoza, saj imajo prebivalci Lazine
avtobusno povezavo tako z Novim mestom kot z Ljubljano. Prebivalce Visejca pa do
avtobusnega postajališča za Novo mesto ločijo 4 kilometri (postajališče Sela pri Hinjah),
za Ljubljano pa kar 7 kilometrov (postajališče Prevole ali Ambrus). Torej je brez
avtomobila gibanje omejeno. Tudi srednješolce starši vsako jutro vozijo na selsko
postajališče, popoldne pa jih gredo iskat. Zaradi divjadi, predvsem medveda, starši ne
pustijo, da bi otroci na postajo šli peš.
Čeprav gre za eno krajevno skupnost, prebivalci vasi različno gravitirajo. Prebivalci
Lazine se oskrbujejo predvsem v Hinjah (pošta, trgovina), v Kočevju, Novem mestu in v
Ljubljani. Prebivalci Visejca pa gravitirajo proti Žužemberku, Ivančni Gorici, Grosuplju
in proti Ljubljani.
Kot sem že v začetku prejšnjega poglavja omenila, je največja razlika in hkrati tudi
najvidnejša velikost vasi oziroma število prebivalcev, ki živijo v vasi. Visejec danes šteje
26 gospodinjstev (polovica vitalnih), Lazina pa le 6 (eno vitalno gospodinjstvo). Na
Visejcu je 65 odstotkov prebivalcev starih pod 50 let, medtem ko v Lazini le 30
odstotkov. Če Visejec glede na starostno sestavo uvrstimo med mlado in zrelo
prebivalstvo, spadajo prebivalci Lazine med zrelo in staro prebivalstvo.
Mogoče je ravno odmaknjenost botrovala temu, da se je kmetijstvo na Visejcu še
ohranilo, predvsem živinoreja, ki je v Lazini skoraj ni. Ker so Laznci imeli avtobusno
povezavo z Ljubljano in Novim mestom, je dajalo to prednost zaposlitvi pred
kmetovanjem. Mlade gospodinje so nekaj časa še vztrajale, zgodaj zjutraj vstajale,
pomolzle krave in odpravile v hlevu, nato odšle na delo. Ker jim je samo vožnja, poleg
osemurnega dela, vzela dve do tri ure, je časa za kmetovanje primanjkovalo. Potem je
bila tu še družina, otroci in šola. Tako so postopoma opuščali najprej poljedeljstvo
(gojenje koruze, pšenice in drugih žit), nato živinorejo (najprej prašiče, nato govedo). Pri
dveh hišah imajo zajce in nekaj kokoši zaradi domačih jajc. Na Visejcu se je pri enajstih
domačijah ohranila živinoreja, predvsem govedoreja. Sredi vasi stoji mlekarna, kamor je
pred dvajsetimi leti mleko nostilo 18 vaščank. Približno deset let je, odkar je zapuščena.
Mleko imajo le za lastno uporabo. Pri treh domačijah imajo konje, pri eni ovce, pri več
kot polovici imajo kokoši.
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Fotografija 15: Parcela pred čiščenjem kamenja (Foto: Boben, 2006)

Fotografija 16: Parcela po čiščenju kamenja (Foto: Škufca, 2008)

Zaradi pretežno kmečkega duha, ki preveva Visejec, je tudi miselnost ljudi drugačna.
Kako bo izgledala vas čez nekaj let? Zaraščanje in opuščanje kmetijstva zagotovo bolj
skrbi ljudi z Visejca kot z Lazine. Na Visejcu vsako pomlad čistijo in zažigajo grmade,
da se ozemlje ne bi zaraščalo, nekateri s pomočjo gradbene mehanizacije in kmetijskih
subvencij odstranijo kamenje s parcel (zgornji fotografiji), poleti pa poskrbijo, da so
pokošeni vsi travniki. S tem preprečujejo, da bi se gozd približal vasi. V Lazini pa je
zaradi nekaj praznih hiš ali hiš z ostarelim prebivalstvom proces zaraščanja hitrejši.
Nekateri v ta namen dajo svojo zemljo v njem ali krmo po košnji prodajo, saj je vsake
toliko let sušno obdobje in marsikdo povprašuje po krmi.
Tradicionalno razmišljanje pa ni vezano samo na kmetijstvo, ampak tudi na življenje
nasploh. Veliko jih je mnenja, kot je napisano že v Svetem pismu, da se dela šest dni,
sedmi dan pa se počiva. Večina prebivalcev Visejca se tega drži, kljub temu, da imajo s
kmetovanjem veliko dela. Sploh v topli polovici leta se po vasi sliši glas motorke,
kosilnic in traktorjev. V Lazini ni razlike med četrtkovem ali nedeljskim popoldnevom,
saj se ne ukvarjajo več toliko s košnjo in obdelovanjem polj. Prebivalcem Visejca je tudi
52

pohodništvo in izletništvo ob nedeljah bolj kot ne tuje. Nedelje so namenjene predvsem
obiskom in počitku. Enotedenski dopust na morju si zaradi živine težko privoščijo. Tudi
mlade družine ne. Zanimivi pa so nekateri starejši “tradicionalisti”, ki še danes ne pustijo,
da bi travo kosili s kosilnico, ker se trava preveč uniči. Tako se v zgodnjih jutranjih urah
odpravijo kosit, gospodinja pa jim kasneje prinese malico. Tudi obračalnik travo preveč
zdrobi, zato jo sušijo ročno (z grabljami). Pravzaprav je to še prav lepo videti.
Tudi kar zadeva navade in običaje, so ti bolj prisotni na Visejcu, saj so v ljudeh globoko
zakoreninjeni. Ali naj pokojni leži doma ali v mrliški vežici? Ko so v Hinjah zgradili
vežico, je prenekateri pokojni Visejčan še ležal doma, medtem ko Laznčan ne. Običaj, da
fantje plačajo fantovščino, ko dopolnijo 18 let, je še vedno prisoten na Visejcu. Ponavadi
prinese na vas zaboj piva in počasti starejše prijatelje. Ker je Lazina bolj prazna, je ta
običaj le še spomin iz starih časov, prav tako velja za večino vasi.
Torej gre na Visejcu za mlado prebivalstvo, ki se je vedno bolj ukvarjalo s kmetijstvom
kot z industrijo, ki je po mišljenju bolj tradicionalno in bolj delavno. Za tolikšno pomoč
med vaščani nisem ne videla ne slišala še nikjer. Prej sem že omenila, da gre za pridne
ljudi, ki jim fizično delo ni tuje. Ko se na Visejcu gradi hiša, pomaga vsak, ki se na
gradnjo kakorkoli spozna. In to seveda velikodušno in brezplačno.
Fotografija 17: Cerkev Marije Pomagaj na Visejcu
(Foto: Škufca, 2009)

Leta 1998 je bila na Visejcu
blagoslovljena nova cerkev Marije
Pomagaj, zgrajena na pobudo vaščanov.
Večino sredstev za gradnjo so prispevali
sami (tudi sezidali so jo sami), nekaj pa
rojaki iz Kanade. Na tem mestu je že
nekoč stala cerkev, ki je bila med vojno
požgana, po vojni pa je bila zgrajena
nadomestna lesena kapela. Tudi cerkev
Marije Pomagaj na Visejcu kot na
Brezjah je nekoč veljala za romarsko
pot, kamor so ljudje hodili s
priprošnjami. Letošnje leto pa potekajo
med vaščani pogovori o nakupu novih
zvonov, saj so sedanji železni in nimajo
pravega zvena. Ker vaščani gledajo na
naslednje rodove, si bodo tudi sedaj
“odrezali tanjši kos kruha” in sami kupili
nove zvonove. In dokler bo vas držala
skupaj, se bo lahko naredilo še marsikaj.
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6 RAZVOJNE MOŽNOSTI KS HINJE
Le redki se trudijo, da bi to območje oživeli, da bi v te vasi vdahnili malo življenja.
Vedno je veliko predlogov, veliko idej, vendar na koncu vedno pridemo na oviro –
premalo je ljudi. Premalo tistih, ki bi “držali vajeti”, tistih, ki bi si upali začeti nekaj
novega. Vsi tisti, ki se zavzemajo za aktivno življenje v teh krajih, so včlanjeni v društva
ali kako drugače prispevajo k razvoju KS Hinje.
Člani KS Hinje se dobivajo enkrat mesečno in razpravljajo o problemih in možnostih
nadaljnjega razvoja vasi v KS Hinje. V zadnjem času teče razprava o prenovi
suhokranjskega vodovoda, saj so cevi dotrajane, izguba vode je ogromna. Predvidena je
ureditev nekaj cestnih izsekov (Polom–Žvirče, Žvirče–Ambrus), okolica OŠ Prevole in
pokopališča. Podan je bil predlog, da se obudi vinogradniško območje z zidanicami na
južni strani vasi Hinje, kjer je nekoč bila ta dejavnost.
Več kot 80-letno tradicijo ima tudi Prostovoljno gasilsko društvo Hinje, ki enkrat letno
prireja gasilsko veselico s tradicionalnim tekmovanjem harmonikarjev. Da imajo gasilci
močno tradicijo, dokazuje dejstvo, da je v društvo včlanjenih kar slaba četrtina
prebivalcev KS Hinje.
Slika 8: Naslovna stran videokasete o KS Hinje (Vir: Škufca, 2009)
Leta 1997 je bilo ustanovljeno Kulturno društvo
(KD) Hinje, vendar zaradi pomanjkanja
zainteresiranih prostovoljcev v zadnjm času ni
aktivno. S prirejanjem kulturnih prireditev,
dramskih uprizoritev in tudi športnih dogodkov
je KD Hinje nekajkrat na leto popestrilo
dogajanje v kraju. Velik dosežek društva je
videokaseta z naslovom Krajina, petnajstminutni
dokumentarec o tukajšnjih vaseh in ljudeh. Širši
množici je bil predstavljen na prireditvi z
naslovom Naš kraj. Zanimivo je dejstvo, da so
bile kasete kmalu razprodane, saj so jih
domačini kupovali in pošiljali sorodnikom po
Sloveniji, največ pa po svetu.

Danes ima vlogo kulturne dejavnosti za to območje v celoti OŠ Prevole, ki vsaj ob novem
letu, kulturnem prazniku in materinskem dnevu poskrbi za kulturno udejstvovanje
tukajšnjih prebivalcev.
V preteklosti pa je OŠ Prevole veliko pripomogla tudi k prepoznavnosti naših krajev.
Skoraj deset let je radijska oddaja Sobotna raglja iz RTV Slovenija izvajala na Prevolah
aktivno počitnikovanje za otroke iz celotne Slovenije. Takrat je bilo vsako soboto
oddajanje v živo iz Prevol in glas o teh krajih je krožil daleč naokoli.
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Preglednica 8: Dejavniki razvoja v KS Hinje (Vir: Škufca, 2008)
PREDNOSTI
- neokrnjena narava
- naravne in kulturne znamenitosti
- preprosti in dobri ljudje
POMANJKLJIVOSTI
- izobrazbena struktura prebivalstva
- pomanjkanje delovnih mest
- turistične atrakcije
- odmaknjenost, lega
- pomanjkanje prenočitvenih zmogljivosti (penzion)
- slabi pogoji za kmetijstvo
- depopulacija
MOŽNOSTI
- kmečki turizem
- nove dejavnosti v OI coni Hinje
- subvencije kmetom
- več zazidalnih površin, manjši prispevki
- prikaz starih obrti
- vikendaštvo
- dom za ostarele
- center obšolskih dejavnosti
NEVARNOSTI
- zraščanje
- depopulacija
- staro prebivalstvo
- divja odlagališča
Zgornja preglednica je zgovorna že sama po sebi, saj je več prostora namenjenega
pomanjkljivostim kot prednostim. Neokrnjena narava je žal premalo, da bi človeka
privabila na izlet, še manj, da bi se stalno naselil. Za mlade, ki načrtujejo nadaljnje
življenje, ta dejavnik ne predstavlja bistvenega pomena. Zaposlitev je tista, ki v velki
meri usmerja. Možnosti za zaposlitev pa na tem območju ni kaj veliko. Drugo, o čemer
razmišljajo pri načrtovanju, je stanovanje oziroma hiša. Samo za pridobivanje potrebnih
dokumentov od oddaje vloge, zazidljive parcele, lokacijske informacije do grdbenega
dovoljenja ponavadi preteče več let. Srečo imajo tisti, katerih starši so mislili na to in jih
zazidljiva parcela že čaka. Nekaj je tudi primerov, ko za določeno parcelo ni bilo mogoče
pridobiti potrdila o zazidljivosti, ker naj bi šlo za kmetijsko zemljišče prve kategorije.
Velikokrat se izkaže, da gre za zemljišče, ki bi šele po nekaj urah delovnega stroja na tej
zemlji izgledalo kot prvokategorno kmetijsko zemljišče. In tu se za nekatere zgodba o
gradnji konča. Komunalni prispevek, katerega višino določi občina, je tudi eden izmed
zaviralnih dejavnikov. Mislim, da bi morala država na območjih depopulacije določene
dajatve, kot je komunalni prispevek, subvencionirati. Tudi zazidalni načrti naj bi bili na
območjih z omejeno možnostjo za kmetijstvo bolj fleksibilni. S takimi in podobnimi
ugodnostmi naj bi država in neposredno občina vplivala na večanje števila prebivalstva in
posledično na druge dejavnosti.
V Hinjah je bila leta 2007 ustanovljena Obrtno-industrijska cona, v kateri zaenkrat deluje
le eno podjetje. Dobrodošli bi bili podjetniki oziroma investitorji, ki imajo potrebe po
širjenju proizvodnje. Glede na lego OI cone Hinje zaledje potencialne delovne sile
zavzema območje Kočevja, Novega mesta, Trebnjega, Ivančne Gorice, Dobrepolja in
Grosuplja. Vsi pa vemo, da je brezposelnih veliko, tako da delovna sila ne bi bila težava,
če bi se le kdo odločil, da začne dejavnost v Hinjah. Mladim, ki si življenje šele
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ustvarjajo, bi bilo tudi lažje. Čeprav občina Žužemberk išče investitorje, zaenkrat še ni
bilo zanimanja za ta del občine. Vida Šušteršič, zaposlena v občinski upravi, je povedala,
da so se oglasili investitorji za industrijsko cono v Žužemberku in na Dvoru, za Hinje pa
žal ne. O občinskem prostorskem načrtu za območje občine Žužemberk, s katerim se za
celotno območje občine določi strategijo prostorskega razvoja in usmeritve za razvoj
prostora, je dejala, da bo sprejet konec leta 2009. Na področju KS Hinje je pripravljen
nov urbanistični načrt za vasi Hrib pri Hinjah, Lazino in Hinje, v katerem so osnovane
nove površine stavbenih zemljišč.
V krajevni skupnosti je tudi nekaj samostojnih podjetnikov, ki pa ne zaposlujejo večjega
števila ljudi, največ dva do tri. Predvsem gre za dejavnosti lesne industrije.
Kmetijstvo je zaradi kraškega značaja pokrajine, razgibanega reliefa in razdrobljenosti
posesti omejeno. Dolga leta je kmetijske pridelke uničevala divjad, poletna suša in
vremenske ujme tudi niso vedno naklonjene kmetom. Pa vendar tistih nekaj kmetov, ki še
ohranjajo kmečki videz pokrajine s košnjo in obdelavo zemlje, obupuje nad stanjem v
kmetijstvu. Mnogi kmetujejo zato, da se ne bi še več ozemlja zaraslo. Odkar država nudi
subvencijo za kmetijstvo, se prenekateri kmet odloči za čiščenje kamnitih parcel.
Zadnjih nekaj let se je tudi konjereja nekoliko bolj razširila. Nekateri izmed tistih, ki so
nekoč imeli govedo, imajo danes drobnico ali konje, da popasejo travnike, ki bi bili
drugače prepuščeni zaraščanju.
Veselje do kmetovanja in malo poslovne žilice bi bilo potrebno, da bi se kdo odločil za
kmečki turizem. Seveda je potreben tudi prostor za prenočevanje in dodatna ponudba, ki
bi pritegnila turiste v ta del Slovenije. V ta namen občina Žužemberk spodbuja občane z
organizacijo seminarjev in delavnic, kjer so podrobneje predstavljene možnosti
vključevanja lokalnih proizvodov in prehranskih izdelkov v ponudbo različnih podjetij,
različne dopolnilne dejvnosti na kmetiji in možnost koriščenja finančnih sredstev.
Kaj lahko turistom ali izletnikom pokažemo? Med naravnimi znamenitostmi lahko
omenim jame in studence. Ogleda je vredno Šolnovo brezno na Prevolah, a je žal
dostopno le s pomočjo jamarjev, saj gre za 128 metrov globoko brezno, ki nas vodi do
Vančevega jezera.
Dostopen pa je Kanteč skedenjc v bližini Lazine. Je dober geografski primer za
osnovnošolce, lahko pa krasna pohodniška točka. Andrej Hudoklin iz Zavoda RS za
varstvo narave je o jami napisal članek. V njem piše, da lahko dostopno jamo najdemo na
zakraselem gozdnem pobočju severno od vasi. Pod mogočnim kamnitim svodom se
odpira širok, skoraj tunelski vhod v jamo. Za njim se razpre velika podzemska dvorana,
dolga dobrih 50 in široka do 40 metrov. Piše še, da strop prebadajo tri stropna brezna, tla
pokriva kamniti drobir, na stropu pa so številni kapniki, ki so prenehali rasti zaradi
spremenjene jamske klime. Članek zaključi z besedami: “Slikovit Skedenjc je prava
lokalna zanimivost. Domačini ga pogosto obiskujejo, starejši pa vedo povedati, kako prav
jim je prišlo jamsko zatočišče v času bombandiranja med 2. svetovno vojno. Jama je
zavarovana kot naravni spomenik.” (Hudoklin, 2002, str. 32)
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Fotografija 18: Vhod v Kanteč skedenjc (Foto: Škufca, 2009)

Bogatejša je kulturna dediščina:
- na Visejcu skupina kozolcev,
- na Žvirčah vaški vodnjak,
- na Vrhu pri Hinjah cerkev sv. Tomaža,
- na Lopati cerkev sv. Neže in Lehčevo znamenje,
- na Prevolah cerkev sv. Križa, spomemik NOB, kašča, domačija Prevole 29 in hiša
Prevole 15,
- na Ratju cerkev sv. Primoža in Felicijana, hiša in znamenje pri hiši Ratje 32, hiši
Ratje 14 in 21,
- na Selih pri Hinjah cerkev sv. Jurija, pod na domačiji Sela 18 in domačija Sela 3.
(PISO, 2009)
Fotografija 19: Cerkev svetega Križa na Prevolah
(Foto: Škufca, 2008)
Nad vasjo Prevole stoji cerkev svetega Križa. Grajena
je bila v 13. stoletju. Prizidovali so jo v 17. stoletju, ko
so ji dodali zvonik z zvonico in piramidno kapo. Strop
je datiran iz 1446. leta. V sredo 15. stoletja sodijo tudi
ostanki fresk na slavoloku.
V vasi Lopata zaščitena z obzidjem stoji srednjeveška
podružnica sveta Neža. Cerkev je bila zgrajena v 13.
stoletju. To je potrdila tudi raziskava, saj so v
prezbiteriju odkrili zidavo romanske apside. V
prezbiteriju so tudi gotska okna. Lesen strop je iz leta
1743. Ima baročni zvonik, freske na severni in južni
strani pa so iz 16. stoletja.
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Poleg naštetega bi turistom lahko pripravili ogled starih obrti: izdelovanje zobotrebcev,
sirkovih metel, pletenje košar in košev, izdelovanje sodov. V jesenskem času bi se lahko
udeležili polharske noči in pohoda do Močil, ki naj bi postal tradicionalen, spomladi pa
kresovanje.
V današnjih časih se zopet uveljavlja trend grajenja hiš iz lesa – energetsko varčne hiše.
Primer lesene hiše, ki se je vojna vihra ni dotaknila, je Aljaževa hiša na Visejcu. Čeprav
je Zavod za kulturno dediščino ne omenja, je vseeno edinstvena v naših krajih. Še
posebno zato, ker se je v hiši rodilo petnajst otrok. Nekaj jih je padlo v vojni, ostali so šli
po svetu. Že pokojni gospodar, ki je domačijo prevzel, se ni nikoli poročil. Tako je
prepuščena zobu časa.
Fotografija 20: Aljaževa domačija na Visejcu (Foto: Škufca, 2008)

Tudi za gurmane bi se kaj našlo: zelje in žganci, domače klobase in salame, kruh iz
kmečke peči in domača šmarnica. Domačini veljamo za gostoljubne, zato sem pri
prednostih napisala preprosti ljudje, večina brez predsodkov. Skoraj pravilo je, da mora
gost sit od hiše.
Ker se trend manjšanja števila prebivalstva nadaljuje, se tudi zaposleni na OŠ Prevole
sprašujejo, kako dolgo bo lahko šola delovala. Že sedaj so kombinirani razredi, bojijo pa
se trojne kombinacije. Govori se, da naj bi že v bližnji prihodnosti tukajšnji otroci
obiskovali osnovno šolo v Žužemberku. Vendar to so samo govorice in sklepanja. Kaj bi
se zgodilo s šolskim poslopjem, če le pride do tega? Nedolgo nazaj je bila šola
prenovljena, dograjena je bila telovadnica.
Želja starejših občanov je vsekakor preživeti starost doma, v domačem okolju, v domači
občini. Zato je bila pobuda članov KS Hinje tudi izgradnja doma za ostarele v Hinjah
oziroma okolici Hinj. Že lepa pokrajina in mir sta dejavnika, ki podpirata to idejo. Tako
so na Občini Žužemberk v nov urbanistični načrt tudi za vas Hinje predvideli razširitev
stavbnih zemljišč za gradnjo novega objekta za starostnike.
Tudi center za obšolske dejavnosti bi bil eden izmed možnih projektov v prihodnosti.
Učenci slovenskih šol vsake nekaj let obiščejo šolo v naravi. Zakaj ne bi prišli v Suho
krajino? Kot je bilo že prej opisano, je dediščina, tako naravna kot kulturna, vredna
ogleda.
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7 ZAKLJUČEK
“Vasi izumirajo, veliko hiš z gospodarskimi poslopji vred se prazni in propada. Povojna
oblast ni privoščila, da bi se pri njih zgradila kaka tovarna in zaposlila ljudi. Tako so
mladi odšli na delo v oddaljene kraje, s tem pa izgubili smisel za domačo zemljo, za dom
in za vaško skupnost. Tako se je nekoč živahno področje naše domovine tudi življenjsko
začelo sušiti.” (Hinje in Žvirče …, 2001, str. 95)
Hinje in okoliške vasi se spopadajo z demografskimi in ekonomskimi problemi. Število
prebivalcev po vaseh še vedno, vendar nekoliko počasneje, upada. Pred letom 1900 je tu
živelo nad 2000 ljudi, danes še ne 700. Vse več je starih hiš odetih v samoto, manj novih.
Število otrok v osnovni šoli je vsako leto manjše. V prvi polovici prejšnjega stoletja so
bile tri šole, ki jih je obiskovalo nad 200 učencev, danes je v devetletki komaj 70
učencev. Približno četrtina prebivalcev KS Hinje je starih nad 60 let - potencialnih
upokojencev. Še vedno je trend, da strejši ostajajo, mlajši odhajajo. Depopulacija in
staranje prebivalstva je v tem delu Suhe krajine zelo resen problem. In če ne bo šel razvoj
prihodnja letih v pravo smer, bo demografska slika KS Hinje še slabša.
Na upad prebivalstva pa vpliva predvsem gospodarski položaj KS Hinje, pa tudi slaba
prometna infrastruktura. Več delovnih mest v bližini domačega kraja bi upočasnilo
upadanje števila prebivalcev. Dejstvo pa je, da bo težko dobiti vlagatelja za te kraje.
Mislim, da se bodo tisti, ki imajo tu korenine oziroma so kakorkoli povezani s tem delom
Suhe krajine, zavzemali za ohranjanje življenja. Potrebni bodo tudi izobraženci in seveda
finančna sredstva. Slednje je mogoče glede na evropska sredstva lažje dosegljivo kot
človeški kapital. Vsekakor je potrebno poiskati možne razvojne poti.
Nova delovna mesta lahko pričakujemo v okviru obrtno industrijske cone Hinje, če se
najde investitor. Ker so se hkrati ustanovile tudi industrijska cona na Dvoru in obrtno
industrijska cona v Žužemberku, ki sta glede na infrastrukturno opremljenost pred
hinjsko OI cono, lahko tudi tam pričakujemo nove možnosti za zaposlitev. Zaposlitev bo
možna tudi, če pride do uresničitve projekta - izgradnje doma za starostnike v Hinjah.
Šola lahko na več načinov ozavešča mlade. Naj omenim izbirna predmeta Raziskovanje
domačega kraja in Turistična vzgoja. Če učenci spoznanja o svojem kraju poglobijo,
pretehtajo prednosti in možnosti razvoja, na kraj gledajo drugače. In če je pouk naravnan
v pravo smer, v dobro kraja, se tudi miselnost otrok spremeni.
Priznati si moramo, da je KS Hinje glede prepoznavnosti in promocije kraja šele na
začetku. Za Hinje vedo le redki. Navadno tisti, ki se peljejo iz Kočevja ali Žužemberka
mimo Dvora in med potjo opazijo tablo, na kateri piše Hinje. In seveda tisti, ki imajo v
teh krajih sorodnike, prijatelje ali delovno mesto. Seveda je slednjih najmanj.
Možnost za boljšo razpoznavnost teh krajev je izdelava internetne strani o KS Hinje,
mogoče celo program za učenje geografskih značilnosti tega dela Slovenije, ki se ga
ponudi osnovnim šolam. Izgradnja Centra obšolskih in šolskih dejavnosti ali počitniškega
doma bi kraju poleg delovnih mest pomenila tudi možnost turizma. Tako bi se prek
mladih razširilo vedenje o teh krajih.
Za nadaljnji razvoj bo potrebno boljše in usklajeno sodelovanje na občinski ravni, za kar
je potrebno najprej motivirati lokalno prebivalstvo. Ob zavedanju naravnih danosti,
službah v domačem kraju in pravilni kmetijski politiki bi ti kraji lahko ponovno oživeli.
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8 SUMMARY
“The villages are dying out, many houses with buildings are emptying and going to ruin.
Post-war authority did not allow some factories to be built and people to be given work
on their ground. Therefore, young people went away in search of work, and in that way
lost sense for home, the land and the village community. That is how, one a lively area of
our country, started to waste away. (Hinje and Žvirče ..., str. 95)
Hinje and the surrounding villages are encountering demographical and economical
problems. The population of the villages is decreasing, though a bit slower. Before the
year 1900, 2000 people lived there, today only 700. There are a lot of old solitary houses,
only a few new ones. The number of children in primary school decreases every year. In
the first part of the previous century there were three schools with more than 200 pupils,
but today there are hardly 70 pupils. Approximately a quarter of the population of Hinje
is above 60 – potencial retired people. It is still popular for older people to stay and
younger ones to leave. Depopulation and ageing of people in that part of Suha krajina is a
very serious problem. And if the development does not start to go into the right direction
in the future, the demographical picture of Local community Hinje will be worse.
The decrease of the population is influenced mainly by the economical position of Hinje
and also by the bad traffic infrastructure. More working positions near home would
lessen the decrease of the population. It is a fact, that it would be difficult to get investors
for these areas. It is my opinion, that those who have roots here or are in any way
connected to this part of Suha krajina, would do everything to preserve life there.
Educated people and the financial means would be necessary. The latter would be easier
to achieve, considering the european financial help, than the former. In any way, it is
necessary to find possible ways of development.
New working positions could be expected in a trade industrial center in Hinje, if the
investor is found. New possibilities for employment could be expected in established
industrial center in Žužemberk, which regarding the infrastructural equipment, are better
than the industrial center in Hinje. The employment would also be possible if the project
for the building of home for elder people in Hinje comes true.
School can also educate the young ones in many ways. Let me mention two chosen
subjects: The research of local villages and Tourist education. If pupils learn more about
their villages, weigh the advantages and the possibilities of development, they look on
them in a different way. If the education is in the right way, for the well being of the
locality, the opinion of children changes.
We must admit that Hinje, in terms of recognition and promotion of the area, is at the
very beginning. Only few know about Hinje. Usually those who drive from Kočevje and
Žužemberk past Dvor and see the sign Hinje. And of course, those who have relatives,
frends or work there. The latter ones are the least.
The possibility for better recognition of those areas is the making of the web sites about
Hinje, possibly even the programme for studying geographical characteristics of that part
of Slovenia, which can be presented to primary schools. The building of School activity
center or vacation home would mean for the area more jobs and the possibility for
tourism. In that way, through the young ones, the area would become known.
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For the further development, a better cooperation on the level of commune is necessary,
for which firstly the local people should be motivated. Those areas could live again
through natural riches, work in home place and right farm policy.
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Fotografija 3: Vas Ratje, v ozadju Visejec in Vrhuski kucelj (Foto: Škufca, 2008)
Fotografiji 4 in 5: Zapuščeni hiši na Hribu (levo) in v Lazini (desno) (Foto: Škufca,
2008)
Fotografija 6: Trgovina, pošta in gostilna na Hribu pri Hinjah (Foto: Škufca, 2008)
Fotografija 7: Sela pri Hinjah (levo) in Vrh pri Hinjah (desno) na pobočju
Vrhuskega kuclja (Foto: Škufca, 2009)
Fotografija 8: Proizvodni obrat SK d.o.o. v Hinjah (Foto: Škufca, 2008)
Fotografija 9: Pogled na Lazino (vŠkufca, 2008)
Fotografija 10: Travniki v okolici Lazine, nekoč obdelane njive (Foto: Škufca, 2009)
Fotografija 11: Zapuščena kašča v Lazini (Foto: Škufca, 2008)
Fotografija 12: Ena izmed redkih njiv v Lazini (Foto: Škufca, 2008)
Fotografija 13: Pogled na Visejec (Foto: Škufca, 2008)
Fotografija 14: Obdelana njiva z vinogradom (Foto: Škufca, 2008)
Fotografija 15: Parcela pred čiščenjem kamenja (Foto: Boben, 2006)
Fotografija 16: Parcela po čiščenju kamenja (Foto: Škufca, 2008)
Fotografija 17: Cerkev Marije Pomagaj na Visejcu (Foto: Škufca, 2009)
Fotografija 18: Vhod v Kanteč skedenjc (Foto: Škufca, 2009)
Fotografija 19: Cerkev svetega Križa na Prevolah (Foto: Škufca, 2008)
Fotografija 20: Aljaževa domačija na Visejcu (Foto: Škufca, 2008)
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