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Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
Povzetek:
Diplomska naloga prikazuje razvoj gospodarstva v občini Dobrepolje. Razprava in rezultati naj
bi bili pomoč pri poučevanju geografije v osnovnih šolah na območju občine. V nalogo je
vloženo veliko terenskega dela, ko je bilo potrebno zbirati slikovno gradivo in izvajati pogovore
s prebivalstvom. Naloga je zahtevala delo v arhivih, iskanje strokovne in poljubne literature,
analiziranja statističnih podatkov ter številne obiske podjetij in ustanov v občini Dobrepolje.
V občini sledimo petim obdobjem v razvoju gospodarstva. Prvo, ki je bilo do leta 1848 je imelo
značilnosti fevdalnih odnosov v gospodarstvu, zato ne sledimo nobenemu napredku v življenju
ljudi. Za drugo obdobje je značilno opuščanje pašne živinoreje ter prvih poizkusov nastajanja
bogatašev po posameznih vaseh. V tretjem obdobju, ki je bilo od 1893, ko je prišla v Dobrepolje
železnica, pa do konca druge svetovne vojne, opažamo močan vpliv učiteljev in duhovnikov na
širitev znanja in razvoj kmetijstva ter obrti. Po drugi svetovni vojni je število prebivalcev hitro
upadalo, ker je bilo v času vojne in tik po njej pobite kar 11,8 % populacije. Povojna leta
pomenijo industrializacijo Dobrepolja. Opažamo tudi izjemno deagrarizacijo in ogozdovanje.
Zadnje obdobje po osamosvojitvi Republike Slovenije ima značilnosti postindustrijske družbe z
zelo nizkim naravnim prirastkom ter krepitvijo terciarnega in kvartarnega sektorja.
Ključne besede: gozdarstvo, kmetijstvo, industrializacija, regionalna geografija, gospodarski
razvoj, Dobrepolje, Struge, Suha krajina
Ivan Grandovec
The cycles of the Economic development in The Commune of Dobrepolje
Abstract:
The diploma work deals with the economic development in the commune of Dobrepolje. The
theoretical background and the results will be useful for geography teachers in primary schools
in Dobrepolje.
The diploma work required a lot of fieldwork, such as collecting picture material and making
notes when talking to the inhabitants. Furthermore, visiting archives, searching for technical
books and literature, analysing the statistical data and visiting many companies and institutions
in Dobrepolje have also been of great importance for the results of this diploma work.
There have been five major periods concerning economic development in Dobrepolje. The first
period, which lasted until 1948, was influenced by the feudal system; therefore there was no
economic progress. The second period was characterized by a significant decrease in cattle
breeding on the pastures and appearance of the first rich people in some of the villages. The third
period extended from 1893 (the development of the first railway in Dobrepolje) to the end of the
Second World War. At that time, teachers and priests had a strong influence on the knowledge
and the development of agriculture and trade. After the Second World War, the population of
Dobrepolje drastically decreased, because at that time 11, 8% of the active population was
killed, however the post-war years led to rapid industrialization of Dobrepolje. Furthermore,
there were examples of massive deagrarization and afforestation. The last period after the
independence of the Republic of Slovenia is characterized by the post-industrial society with low
natural increase and growth of tertiary and quaternary sectors.
Keywords: forestry, farming, industrialization, regional geography, economic development,
Dobreplje, Struge, Suha krajina
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1. UVOD
1.1 ZASNOVA DIPLOMSKEGA DELA IN PREGLED LITERATURE
Po nastanku občine Dobrepolje 1. januarja 1995 smo tudi v šolstvu povezali obe osemletni
osnovni šoli v občini v eno ustanovo. Na ta način je bila dana možnost učiteljem, ki poučujejo
v Strugah in v Dobrepolju, da se med seboj povezujejo in izmenjajo številne poglede na delo v
oddelku. V šolski geografiji se v zadnjem desetletju daje velik poudarek poznavanju domače
pokrajine. Tako smo začeli organizirati kulturne, naravoslovne in tehniške dneve v domačem
okolju. Ob tem smo naleteli predvsem na pomanjkanje strokovnega gradiva s področja družbene
geografije. V kratkih geografskih opisih, ki so o Dobrepolju in Strugah objavljeni v
monografijah o Sloveniji in v Melikovi Posavski Sloveniji, je bilo bistveno premalo gradiva, s
katerim bi lahko stopili pred učence.
Ko smo leta 1999 ob ustanovitvi študijskega krožka, ki je imel pripraviti Naravoslovno učno pot
pri Žouknu v Podgori brskali, po knjižnicah in arhivih, smo ugotovili, da je s področja
naravoslovja Dobrepoljsko-Struško polje solidno obdelano. Od srede šestdesetih let so to
območje proučevali geomorfolog Šifrer, Meze je napisal dobro razpravo o poplavnih vodah
Rašice, izjemna je razprava Kranjca o vodnih tokovih v Mali gori, kar nekaj je krajših razprav o
barvanju voda v Dobrepolju ter njeni povezavi z Radenskim poljem in izvirih ob reki Krki.
Članki o Dobrepoljskem krasu, kraških jamah, človeški ribici … izhajajo že od 1687, ko je
Valvasor objavil načrt Podpeške jame v znanstvenem listu Londonske kraljevske družbe. Jame
v občini Dobrepolje so že od začetka 20. stoletja slovele po najdbah človeške ribice in nekaterih
drugih jamskih živalskih vrstah. V reviji Naše jame so zelo pogosti članki in risbe profilov z
meritvami jam in brezen na območju občine. Obravnavano območje je z zornega kota razvoja
reliefa in krasa obdelal tudi akademik Ivan Gams. Leta 1996 je Mojca Žvan Hrvatin izdelala
diplomsko nalogo o dobrepoljskem krasu, kjer je glavni poudarek na prsteh in rastju. Povzetke
te kvalitetne naloge je objavila v Zborniku občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. V
zbornikih nekdanje občine Grosuplje sem v devetdesetih letih objavil dva prispevka o
geomorfološkem razvoju površja in podnebju v občini Grosuplje. V letu 1998 je napisala Irena
Drobnič diplomsko nalogo na geografiji, v kateri podaja predlog namenske rabe prostora.
Po nastanku občine Dobrepolje sem bil decembra 1995 organizator posveta o Dobrepolju in
Strugah. Naslednje leto smo izdali zbornik s tega posveta pod naslovom Naši kraji in ljudje.
Omenim naj, da sem ob organizaciji posveta in pri urejanju izdaje zbornika začutil, kako nam
manjka temeljnih analiz o gospodarsko-demografskem razvoju v občini. Kot da bi bila to še
vedno tabu tema zaradi številnih smrti med drugo svetovno vojno in tik po njej. V naslednjih
letih smo skupaj s Celjsko Mohorjevo družbo izdali vsako leto ob občinskem prazniku ponatis
enega od Jakličevih del. Pri tem sta veliko pomagala njegov vnuk Tadej Sluga in naš rojak
slavist Milan Šuštar. S pomočjo teh literarnih del smo poizkušali pri ljudeh prikazati življenje v
tem delu Suhe krajine med leti 1850 in 1930. Ob 130-letnici rojstva Frana Jakliča je bilo v
Dobrepolju 1999 posvetovanje Zadružništvo včeraj, danes, jutri. Ta odmevni posvet se je
zaključil s knjižico referatov in razprav s tega posveta. V zbornikih občine Grosuplje je bilo
nekaj člankov tudi o vodovodu, zadružništvu v Dobrepolju in etnografskih značilnostih. O
zapisu etnografskih značilnostih velikolaškega okraja je imel velik projekt dobrepoljski župnik
Anton Mrkun, ko naj bi skupaj z učiteljem Tonetom Ljubičem izdala kar enajst zvezkov. Prva
revolucionarna leta so ta projekt v celoti zaustavila, ostali pa so vsaj štirje zvezki etnologije, ki
so izšli med drugo svetovno vojno.
Vsi ti članki niso zadostovali potrebam po priročniku za učitelja, ki ga bo lahko uporabljal pri
različnih oblikah pouka v šoli in šolskem okolišu. Odločili smo se, da poizkušamo najbolj
značilne stopnje v razvoju gospodarstva prikazati v tej diplomski nalogi. Gospodarstvo je
močno vplivalo na življenje, običaje in ljudsko izročilo.
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1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Ob začetku smo postavili naslednje hipoteze:
1. Zemljiška odveza v 19. stoletju je pomenila prvi manjši korak pri razvoju gospodarstva na
območju občine Dobrepolje.
2. Dobrepolje in Struge sta v gospodarskem pogledu dve območji.
3. Prihod železnice odpre možnost večjega izkoriščanja gozdov.
4. Učitelj Fran Jaklič je imel izjemen vpliv pri razvoju kmetijstva.
5. Gozdovi so zadnjih 150 let dobrepoljskemu in struškemu človeku pomenili predvsem izhod
v hudi finančni krizi.
6. Elektrifikacija pomeni začetek industrijskega razvoja.
7. Izseljenci so/niso veliko prispevali k razvoju Dobrepoljsko-Struške doline.
8. Številne smrti v vojni in po njej so zaustavile razvoj gospodarstva vsaj za 20 let.
9. Iskra pomeni izjemen dvig standarda v dobrepoljskih in struških vaseh ter zaustavitev
odseljevanja iz Strug.
10. Vloga kmetijstva in odvisnost od gozda in njegovih produktov se je po osamosvojitvi naše
države močno zmanjšala.
11. Ogozdovaje je posledica deagrarizacije.
12. Gradnja gozdnih cest in vlak sta odvisni predvsem od vrste gozdnogospodarski združb.
13. Obrt bo postala najpomembnejša gospodarska panoga v občini Dobrepolje.
1.3 METODE DELA
Pri izdelavi naloge je bilo potrebnega veliko dela z viri in literaturo ter z arhivskim gradivom,
ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije za 18. in 19. stoletje. Ankete ter pogovori s
prebivalstvom so odstrle marsikatero tančico, v katero so bili zaviti statistični podatki. Omeniti
velja, da je bilo največ težav ravno s podatki, ki so bili zbrani ob popisu 2002. Zakon o varstvu
osebnih podatkov je popolnoma izničil pomen posameznega naselja v pokrajini. Pri mnogih
naseljih je ob naselju v določenem stolpcu zabeležena črka "z" (zaupno). Objavljeni so le
podatki za celotno občino. V dobrepoljski občini pa imamo dve območji, ki se med seboj
bistveno razlikujeta. Prepričan sem, da so ti podatki za večje občine, kot npr. grosupeljska, ki
ima kar nekaj lepo zaključenih pokrajinsko-ekoloških enot, popolnoma neuporabni. Kaj imata
skupnega Radensko polje in Grosuplje, ki je bilo še pred petdesetimi leti povprečno velika vas?
Vsi, ki delamo na analizah in napovedih družbeno gospodarskih gibanj, bi morali od
zakonodajalca zahtevati spremembo zakona v delu, ko govori o zaupnosti podatkov za potrebe
Statističnega urada. Prepričani smo, da podatke, ki so označeni kot zaupni, lahko na podeželju
pridobi vsak občan, ki malo bolje pozna sovaščane.
V diplomski nalogi so v prvih poglavjih zabeležene dileme o poimenovanju pokrajine, ki se
pojavljajo v geografski literaturi. Sledi krajša demografska analiza le v obsegu, ki je potreben za
razumevanje razvoja posameznih gospodarskih panog. V nadaljevanju pa je poudarek na
bistvenih gospodarskih panogah skozi dvesto let na ozemlju občine. V zaključku so sintetizirana
vedenja, ki so se pokazala v toku analize najrazličnejših dejavnosti v prostoru, izdelan je graf
posameznih gospodarskih obdobij ter nakazane smernice za nadaljnji razvoj. Ker se zavedamo,
da je pogosto najučinkovitejši didaktični pripomoček ravno slika, so v nalogi pogosto
uporabljene.
Preden gremo na potovanje po gospodarskih obdobjih v občini Dobrepolje, bi se rad še enkrat
zahvalil vsem, ki ste mi z znanjem, vedenjem in človeško širino pomagali pri tem delu. Na
prvem mestu gre zahvala prof. dr. Marijanu M. Klemenčiču, ki me je znal voditi v labirintu
statističnih podatkov, vsem ustanovam in podjetjem, pa tudi vsem preprostim ljudem, s katerimi
sem se srečeval na terenu. V trenutkih "raziskovalne teme" so mi prav oni s svojo preproščino
dali novih moči za nadaljevanje in vztrajanje pri iskanju novih virov podatkov.
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Ob zbiranju gradiva je bilo zbranih veliko statističnih podatkov, ki pa niso objavljeni v pričujoči
nalogi, ker bi naloga presegla 300 strani. Upamo, da se bo v prihodnjih letih našel čas in se
bodo podatki z ustreznimi komentarji objavljali vsaj kot gradivo za nadaljnje delo v šoli. Ker je
diplomska naloga le sinteza posameznih demografskih in ekonomskih elementov, smo
nagovorili posameznike, da bodo za letošnji Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica in
Dobrepolje napisali tri članke s področja gospodarstva v občini Dobrepolje, za leto 2008 pa sta
tudi že pridobljena dva avtorja, ki bosta osvetlila povezanost vsakdanjega življenja in kulture v
občini Dobrepolje.
Slika 1: Grb občine Dobrepolje.

Vir: Občina Dobrepolje, 2006
"Tako ime kot tudi grb občine opišeta Dobrepolje s Strugami kot pokrajino, kjer se na enem mestu
stikata zelena narava, rodovitna obdelovalna polja s svojo žitno zlatorumeno barvo, modro nebo, moč
vode ter temne globine jam. Na drugi strani grba pa je v Dobrepoljsko-Struški dolini prepoznaven
simbol zvona, ki opiše tako značaj krajine z mnogoterimi cerkvicami, ki krasijo vasi ter njeno okolico,
dobre pevce ter navsezadnje tudi srce preprostega človeka, ki s svojo pridnostjo in preprostostjo koristi
naravne danosti svojega okolja" (Občina Dobrepolje, 2006).

Slika 2: Pogled na center Vidma, kjer je sedež občine Dobrepolje.

Foto: Tamino Petelinšek, maj 2005
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2. UMESTITEV OBČINE V PROSTOR IN ČAS
2.1 OMEJITEV OBČINE DOBREPOLJE
Občina Dobrepolje leži v makroregiji Dinarski svet in sodi v njeno submezoregijo Dinarske
planote (Perko et al., 1998). Običajno rečemo, da ta kraška pokrajina leži na zahodu Dolenjske.
Tisti, ki bo prvič prišel v dobrepoljsko občino iz grosupeljske smeri, se bo močno zmotil, če bo
tu pričakoval mehkobo dolenjskih gričev, na katerih bo vinska trta, obdelane površine po gričih,
reke ali vsaj potoke. Če se bo pripeljal iz Ljubljane preko Grosuplja ter Radenskega polja in
nato preko Čušperskega podolja, se mu bo najprej odprl pogled na ravnino – polje, ki ga
prekinja gozdnati holm Gorica. Dokaj ravno obdelano kraško polje obdajajo gozdovi. Zaradi
tega dobimo občutek, da so okoliški hribi dokaj visoki. Ljudje so v preteklosti poimenovali
hribovski masiv, ki omejujejo polje na zahodu, kar z imenom Gora. Relativna višina Gore se
giblje med 180 m na severu in največ 544 metri na jugu. Meja občine Dobrepolje poteka
večinoma po katastrskih mejah. Po katastrskih mejah pa potekajo v celoti meje obeh župnij v
občini. V severnem delu je župnija sv. Križa Videm - Dobrepolje. V to župnijo sodi tudi naselje
Mala Ilova Gora. Naselje je v k. o. Zdenska vas, vendar je ob ponovni ustanovitvi občine
Dobrepolje 1. 1. 1995 državni zbor priključil to naselje občini Grosuplje. V južnem delu je
župnija sv. Avguština Struge. Ta se zaključi s katastrsko občino Podtabor. Ko so se leta1994
risale v državnem zboru meje novih občin, so k občini Dobrepolje prištel tudi območje
kočevskih vasi Polom, Seč, Vrbovec in Kukovo. Tedaj je imela občina 118 km². Ker pa so
imela omenjena naselje mnogo bližjo in lepšo cestno povezavo s Kočevjem, so v letu 1997 in
1998 stekli pogovori o priključitvi teh naselij, ki so imela samo 49 prebivalcev, k občini
Kočevje. Tudi sam sem sodeloval pri določitvi nove meje. Odločili smo se, da naselje Kukovo,
katerega so med drugo svetovno vojno Italijani na željo nemške oblasti v Posavju popolnoma
izpraznili, priključimo k občini Dobrepolje. To naselje je bilo med drugo svetovno vojno, kjer
so živeli kočevski Nemci, tudi požgano. Prebivalci Strug so tu vse do začetka devetdesetih
kosili njive in travnike. Tako so sedaj tudi Struge deloma v k. o. Polom. Zanimivo je, da del te
k. o. že vse od leta 1960 pripada Gozdno gospodarski enoti (v nadaljnjem besedilu bom
uporabljal okrajšavo GGE) Struge, del pa GGE Vrbovec. Površina občine Dobrepolje je po
dokončni ureditvi meje 103,0015 km².
Občina Dobrepolje meji na naslednje občine: Grosuplje, Ivančna Gorica, Žužemberk,
Kočevje, Ribnica in Velike Lašče. Meja se na severu začne pri srednjem prehodu regionalne
ceste Mlačevo–Rašiča čez kočevsko železniško progo, na Grajski hrib (528 m), nato po podolju
med Malo Ilovo Goro in zaselkom Hrib na Ovčjo dolino (480 m), prečka Hočevsko podolje,
zavije pod Šentrumar (677 m) mimo gozdne koče na Jauhah (495 m) na vrh Smrekovec ( 743
m), od tu se nadaljuje po Tisovško-Korinjski planoti (550 m) proti Žvirškemu gozdu (624 m),
za slemenom Rapljevsko-Kukovskega predola na Križen vrh (578 m). Tu zavije za 90˚ ter
preko Rapljevsko-Kukovskega predola (480 m) pride do pobočij Male gore. Povzpne se na Črni
vrh (961 m), od tu vseskozi sledi grebenu Male gore preko Debelega vrha (876 m), Špičastega
hriba (893 m), Martinovga vrha (836 m), Sten Svete Ane (964 m) – najvišji vrh občine,
Srednjega vrha (886 m), Tisovca (931 m), Petelinjeka (877 m), na Grmado (887 m), Kamni vrh
(783 m), prečka uravnavo Mrzle doline (raj za srnjad)in se nadalju proti železniški postaji
Velike Lašče. Ob robu Topolovca (566 m) pride do struge Rašice pri Zakrajškovemu mlinu.
Meja nato poteka do Gačnikovega mlina (470 m), nato pa po Škocjanskem podolju. Pred
zaselkom Zabukovje krene na Konjevec (498 m), na studenček Medenov kevdrc, Limberk (687
m), Stari grad (669 m), Prašičkov vrh (529 m) ter se konča pri drugem prehodu čez železniško
progo.
Mojca Žvan Hrvatin je 58,64 % območja današnje občine Dobrepolje uvrstila v pokrajino z
imenom Dobrepoljski kras (Žvan Hrvatin, 1996, str. 5 in 80). V Dobrepoljski kras po njenem
mnenju sodi Ponikevska ravnina, dno kraškega polja in obrobje. Omeniti velja, da je zahodno
obrobje (Malo goro) v celoti prištevala k omenjeni pokrajini, ni pa priključila del Limberškega
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hribovja (v OŠ Dobrepolje se v četrtem razredu pri predmetu spoznavanje družbe uporablja
izraz Dolga stran) in del kraških planot Zahodne Suhe krajine, ki se razprostirajo na vzhodnem
obodu kraškega polja.
2. 2 DOBREPOLJE: STRUGE
Za nepoznavalca predvsem družbenogeografskih razmer na območju občine Dobrepolje
verjetno ni nobene dileme glede enotnega poimenovanja obeh polj. Običajno srečamo v
literaturi razlago, da je Dobrepolje največje suho kraško polje v Sloveniji. Med vsemi kraškimi
polji po površini zavzema četrto mesto. To je preveč poenostavljena razlaga. Če malce
natančneje pogledamo kriterije za makro morfološko regionalizacijo Dobrepoljskega krasa,
moramo izdvojiti vsaj eno enoto iz območja Dobrepolja kot kraškega polja. To je območje v
Škocjanskem podolju v okolici naselja Ponikve. Nekateri boljši poznavalci tega dela
dobrepoljske občine imenujejo to območje kot Ponikevsko območje (Žvan Hrvatin, 1996).
Jernej Zupančič (1985) je pri mikro regionalizaciji Suhe krajine poimenoval to pokrajino kot
samostojno pokrajinsko-fiziognomsko enoto z imenom Ponikovski- gozdno- travniški-poljsko
vrtačasti svet.
Pri uporabi besede Dobrepolje prihaja običajno do popolne zmede. Pri večini strokovnih
člankov ima Dobrepolje dva pomena:
¾ Najprej se ga uporablja kot ime za kraško polje trikotniške oblike v dinarski smeri, ki je v
severnem delu široko od 3 do 3,5 km, po 14 km pa se konča pri Rapljevem, npr. "… razširi
v 3 km širok severozahodni konec trikotnega suhega kraškega polja Dobrepolje … Voda iz
Ribniške doline vdira ob povodnji v Dobrepolje in Struge tudi skozi Dolenjo jamo ..."
(Gams, 2003, str. 367).
¾ Dobrepolje kot del kraškega polja uporablja Mojca Žvan Hrvatin v diplomskem delu npr. na
strani 18: " … Rašica, ko je v pleistocenu je podaljševala svoj tok na Dobrepolje in tekla še
naprej proti Strugam, …" Do podobne nejasnosti prihaja tudi v knjigi Slovenija in ljudje,
kjer pri besedilu ob sliki piše: "Jugovzhodno od Četeža pri Strugah prehaja Dobrepolje v
Struško dolino," (Perko et al., 1998, str. 477).
Podobnih primerov sem v slovenski
geografski literaturi našel še 12. Do teh nejasnosti prihaja predvsem zaradi bistveno
različnih hidroloških, sedimentnih, drobno razčlenjenih reliefnih oblik, podnebnih razlik …
Menim, da v primeru, če govorimo o suhem kraškem polju Dobrepolje, nikakor ne gre za
celotno polje od Zdenske vasi do Rapljevega. Južni struški del ni prav nič suh niti tedaj, ko
je v severnem delu že dokaj močna suša.
Da je zelo težko pisati o enovitem kraškem polju, se da razbrati iz določene literature, ki je
nastajala med obema vojnama. Tako v Krajevnem leksikonu pri predstavitvi občine Videm Dobrepolje piše: "Vsa Dobrepoljsko-struška dolina nima nobene tekoče vode," (Krajevni
leksikon, 1937, str. 229).
V uredniškem odboru Naši kraji in ljudje smo tudi bili v veliki dilemi, kako poimenovati
ozemlje, na katerem je bila 1. 1. 1995 ustanovljena občina Dobrepolje. Ker smo vedeli, da
celotna strokovna literatura govori o enotni genezi celotnega polja, da to polje ni nastalo z
združevanjem dveh uval, smo se odločili, da le pri predstavitvi fizičnogeografskih značilnosti
govorimo in pišemo o dobrepoljskem krasu oziroma Dobrepolju. V vseh ostalih primerih pa
lahko uporabljamo zemljepisni imeni Dobrepolje oziroma Struge. Menili smo, da je to območje
vendarle celota, ki pa se deloma razlikuje po fizičnogeografskih značilnostih, bistveno pa po
gospodarstvu, po mnogih družbeno ekonomskih kazalcih ter lokalni identiteti, zato smo za
naslov zbornika izbrali nevtralno ime Naši kraji in ljudje. S podnapisom Dobrepoljsko-struški
zbornik pa smo želeli poudariti, da obstajata znotraj ene pokrajine dve manjši enoti.
Irena Drobnič, domačinka iz občine Dobrepolje, v svojem diplomskem delu vseskozi
uporablja termin: Dobrepoljska in Struška dolina. Geografsko ime Dobrepolje vedno
uporablja skupaj s samostalnikom občina npr. občina Dobrepolje (Drobnič, 1999).
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Menim, da je v sklepu svojega diplomskega dela Mojca Žvan Hrvatin našla pravo rešitev in jo
je na strani 87 tudi zapisala: "Vse to daje vtis, da kraško polje sestoji iz dveh mezoregij (znotraj
sicer razčlenjenih na mikroregije), v katerih se ločeno uveljavljajo svojstveni geomorfolški in
nanje vezani hidrološki ter pedološki procesi. Mezoregiji ločuje višji predel pri Kompolju
(pravilno Kompoljah; opomba Grandovec,), zato bi lahko upravičeno govorili o Dobrepoljsko-Struškem kraškem polju in ne zgolj Dobrepolju kot skupnem nazivu za dva pokrajinsko
precej različna dela kraškega polja."
2.2.1 TOPONIMA DOBREPOLJE IN STRUGE MED LJUDMI
Ob koncu 19. stoletja je Fran Jaklič v svojih delih uporabljal množinsko obliko imena
Dobrepolje. Tako so sklanjali: v Dobrepoljah. Med obema vojnama se je poleg narečne
izgovorjave v dveh besedah Dobru pule in Dobrepule, vse bolj uveljavljala edninska oblika
Dobrépolje. Ta oblika je bila med ljudmi, ki so se odselili v Ljubljano, prisotna še po vojni.
Tudi v šoli so učitelji, ki niso bili domačini, vse prevečkrat govorili o Dobrépolju. Tisti, ki so
ostali doma na kmetiji, so tej obliki izgovorjave rekli meščanska. V glavi preprostega človeka je
veljal za to besedo prezir. V živi govorici se sedaj izgovori Dobrepólje, prebivalci pa so
Dobrepóljci, ki jedo dobrepóljski kruh. Ime Dobrepolje prihaja od dobrega polja. Ravninski svet
si gotovo zasluži to ime, zato ni čudno, da v raznih oblikah sledimo zapisom s to vsebino že od
11. stoletja.
Čeprav preko bolj mokrotnega sveta Mlak prehaja Dobrepolje v Struge in bi z zornega kota
naravno geografskih potez izjemno težko zanikali, da tu ne gre za nadaljevanje istega polja, pa
je v družbenoekonomsko-zgodovinskih značilnostih toliko potez, da je nemogoče Struge
poistovetiti z Dobrepoljem. Toponim Struge je nastal iz številnih strug, ki se v času obilnejšega
deževja spremenijo v reko, ki poplavlja. V Strugah je na polju bistveno več vrtač kot v
Dobrepolju.
Zakaj je nastal v mišljenju ljudi tolikšen prepad, da ne moremo Dobrepoljsko-Struško dolino
poimenovati z besedo Dobrepolje?
Prst je v večjem delu Dobrepolja, kjer so vasi, rodovitnejša kot v Strugah. V Strugah je zaradi
poplav pogosto uničen pridelek. Vegetacijski pogoji so v Strugah slabši. Zaradi tega je bilo že v
18. in 19. stoletju v Dobrepolju lažje preživeti. Dobrepoljci so tovorili sol (Levstik naj bi v njih
našel motiv za Martina Krpana), znali so si poiskati dodatni zaslužek. Še med obema vojnama
ni minila veselica, ne da bi se stepli Dobrepoljci in Stružanci. Malce zaničljiv odnos do
prebivalcev Strug so najprej začeli zmanjševati župniki. Struški župnik je imel štirikrat letno v
času romanj pri Svetem Antonu mašo. Pomagal pa je tudi pri spovedovanju na Vidmu. Sredi
sedemdesetih let so Stružanci sprejeli dobrepoljskega župnika v tolikšni meri, da je lahko tudi
on maševal in spovedoval v Strugah. Še kot otroku so se mi zdeli Stružanci takšni kot ostali
ljudje. Vsakomesečno so hodili k očetu po krste za pokojne. Očeta sem vedno spraševal v
njegovi delavnici, od kje neki toliko grdih anekdot o prebivalcih Strug. Dejal je: "Ne verjemi
vsega, kar ljudje govorijo o Stružancih; tudi oni morajo močno delati, če želijo preživeti."
Avtobusna povezava iz Strug v Ljubljano preko Dobrepolja in iz Ljubljane preko Dobrepolja in
Strug v Novo mesto v šestdesetih letih prejšnjega stoletja je gotovo tudi prispevala k
sprejemanju ljudi iz obeh dolin. Avtobus je med dekleti in fanti obeh dolin navezal simpatije. Iz
teh avtobusnih druženj je nastalo med leti 1982 in 1995 kar 31 porok deklet iz Dobrepolja, ki so
odšla za "ta mlade" v Struge. Tudi struški fantje in dekleta so se začeli poročati v dobrepoljske
vasi. Oboji smo spoznali, da se da živeti v prijateljstvu. Stare zamere so začele iti v zgodovino.
Tovarna Iskra v Predstrugah je ponudila delo tudi prebivalcem Strug. Do sedemdesetega leta so
bili zadržani, nato pa so številni Stružanci z delavnostjo prispevali k rasti tovarne. Leta 1987 so
v Strugah podrli staro šolo in na njenem mestu začeli graditi novo. Struge so bile tedaj
podružnica osnovne šole Kočevje. Učitelji, učenci in starši so se odločili, da ne gredo gostovat v
Kočevje, temveč rajši na videmsko šolo. Tako so v popoldanskem času imeli vse šolsko leto
pouk na videmski šoli. Danes ni nobenih napetosti več med Dobrepoljci in Stružanci, skupaj
gradimo in se trudimo, da bi bilo življenje čim lepše. Nekje v glavi pa je vendarle ostal
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zaklenjen predalček, da Struge niso Dobrepolje in da Dobrepolje niso Struge. To pa še ne
pomeni, da ne moremo imeti skupnih prireditev ob državnih praznikih. V kulturnem domu na
Vidmu nastopajo tudi Stružanci in v šolski avli v Strugah nastopajo tudi Dobrepoljci.
Prebivalci (staroselci) občine Dobrepolje običajno govorijo in pišejo o Dobrepoljski in Struški
dolini. Obe poimenovanji sta lastni imeni, zato jih je potrebno pisati z veliko začetnico (Müller,
1996, str. 49). Razlika med obema dolinama je tudi še danes zelo prisotna. Nihče, ki živi v
Dobrepolju, se ne bi hotel imenovati "Stružanec", prav tako pa tudi "Stružanci" ne bi bili
zadovoljni z nazivanjem Dobrepoljci.
2.3 OBČINA DOBREPOLJE IN SUHA KRAJINA
V geografski strokovni literaturi ne velja enotno mnenje, kam naj bi sodilo ozemlje
dobrepoljskega krasa. Do konca devetnajstega stoletja je prevladovalo med prebivalci mnenje,
da sodi Dobrepoljsko-Struška dolina v Suho krajino. Fran Jaklič, človek, ki je največ prispeval
k razvoju Dobrepolja in posredno tudi Strug, je v črtici Selska slika, ki je bila prvič objavljena v
Domu in svetu leta 1890, ko je imel Jaklič 22 let, zapisal: "Poseben del Dolenjske, ločen z
visokimi gorami od sosednjih krajev, je Suha krajina. Svet je podoben bližnjemu Krasu, ker ima
premnogo jam in podzemnih predorov. Tu ni potokov in tudi studencev je malo, vendar svet ni
tako gol in zapuščen kot na Krasu. Gore pokrivajo prostrani zeleni gozdovi, ravnina je obdelano
polje s prijaznimi vasmi, kjer živi veseli Krajinčan življenje kmeta – trpina … Krajinčan ne ve
veliko, kaj se godi po širnem svetu, ne bere časopisov, ki so drugod postali že živa potreba; če
pa tudi bere časnike, jih ne dobi v roko o pravem času, ker v vsej Krajini, čeprav obsega pet
duhovnij (Dobrepolje, Struge, Ambrus, Hinje in deloma Krka), je samo ena pošta" (Jaklič,1999,
str. 5). Iz literarnih besedil v Jakliči knjigi Vaška pravda se da nedvoumno razbrati, da je
celotno območje današnje občine Dobrepolje v zavesti ljudi sodilo k Suhi krajini.
S prihodom železnice 1893 se je za vasi, ki so bile bližje tej komunikacije (vsaj v župniji
Dobrepolje), začel hitrejši gospodarski in kulturni razvoj. Med obema vojnama se je v
Dobrepolju vse bolj oblikovalo mnenje, da je Suha krajina "tam naprej." Tako se je to mnenje
širilo tudi po drugi svetovni vojni. Na Cesti so npr. rekli, da je Suha krajina južno od železniške
proge, na Vidmu so menili, da se začne "od Kazarjevega bugca" (znamenje stoji na začetku
vasi Kompolje, Kompoljci so dejali, da so Stružanci Kranjčanje (Muller, 1996, str. 49).
Stružanci so menili, da se začne Krajina na koncu Strug in na Tisovcu. Z dvigom standarda v
celotni Suhi krajini se je negativni prizvok Suhe krajine med ljudmi že močno zmanjšal. Sam
sem decembra 1995 na simpoziju ob ponovnem nastanku občine v kulturnem domu zagovarjal
tezo, da je občina v Suhi krajini. Pričakoval sem tudi kakšno reakcijo, vendar je ni bilo. Menim,
da morajo o mejah in umestitvi dobrepoljske občine v Suho krajino odločati tako
fizičnogeografski kot tudi družbenogeografski dejavniki.
V kratkem pregledu bom prikazal dosedanje omejitve Suhe krajine, ki so predvsem
naravnogeografske:
¾ Melik je v razčlenjevanju Slovenije po posameznih pokrajinah zapisal: "Tu in v naslednjem
bomo uporabljali ime Suhe krajine za vse ozemlje od Dobrepolj do spodnje Temenice …"
(Melik, 1959, str. 407). Dobrepolje opisuje kot posebno enoto: " Ob Suho krajino se ob zahodni
strani naslanjajo Dobrepolje" (Melik, 1959, str. 422). Zelo težko pa je razbrati, kam je Melik
uvrstil vasi Hočevje in Tisovec, ker ne obstaja nobena karta, ki bi razjasnila to dilemo. Menimo,
da karta Melikove regionalizacije glede uvrstitve Dobrepolja k Suhi krajini (Slovenija, 1998,
str. 22) ni pravi posnetek Melikove razdelitve. Mišljenje Antona Melika lahko razberemo v
kazalu Posavske Slovenije na strani 593.
¾ Pri pokrajinsko-ekološki Ilešičevi regionalizaciji je opredeljeno, da sta uvrščeni Suha krajina
in Dobrepoljsko-Struško polje v makroregijo Kraške pokrajine notranje Slovenije. Pri nadaljnji
delitvi na mezoregije je uvrščena Suha krajina k Nizki Dolenjski, območje občine Dobrepolje
pa k Visokim kraškim planotam in poljem (Ilešič, 1972).
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¾ V okviru Gamsove regionalizacije je Dobrepolje kot samostojna mikroregija uvrščeno v
mezoregijo Visokih dinarskih planot, ki sodijo v makroregijo Dinarske planote celinske
Slovenije. Tudi Suha krajina je mikroregija, vendar v mezoregiji Nizke dinarske planote
(Gams, 1983). Naselji Hočevje in Tisovec sta uvrščeni k Suhi krajini, vse ostale vasi v občini pa
k Dobrepolju.
¾ V regionalizaciji iz leta 1998, ki so jo pripravili Perko et al., so ravninski, severni in vzhodni
hriboviti del občine Dobrepolje uvrščeni v mezoregijo Suha krajina in Dobrepolje. Mala gora
pa sodi v samostojno mezoregijo Mala gora, Kočevski Rog in Poljanska gora (Slovenija…,
1998, str. 28–29).
¾ Angelca Rus (1977) v svoji diplomski nalogi uvršča v Suho krajino le naselji Tisovec in
Hočevje.
¾ Karta Suhe krajine uvršča skoraj celotno ozemlje današnje občine k Suhi krajini. Ponikevska
ravnina naj bi bila izven Suhe krajine (Suha krajina, 1977).
¾ Tudi Jernej Zupančič je uvrstil ozemlje občine Dobrepolje v Suho krajino v istem obsegu,
kot ga prikazuje karta Suhe krajine v prejšnjem odstavku. V svoji razpravi ugotavlja, da Suha
krajina ni povsem homogena regija, temveč bi jo lahko razčlenili na štiri dele:
• Vzhodna Suha krajina,
• Dolina Krke s starejšimi terasami,
• Zahodna Suha krajina,
• Dobrepoljsko-Struško suho kraško polje (kot posebni del Zahodne Suhe krajine) (Zupančič,
1987, str. 56).
Ob pregledu literature, ki uvršča ozemlje občine Dobrepolje v določen prostor, menimo, da se je
Zupančič v svojem raziskovanju zelo približal pravilni uvrstitvi in poimenovanju ozemlja
dobrepoljske občine v prostor Suhe krajine. Menimo tudi, da Ponikevska ravnina s krajšo suho
dolino proti Dobrepoljsko-Struškemu polju po svojih naravnozemljepisnih značilnostih sodi v
Suho krajino, tako kot jo uvršča regionalizacija iz leta 1998 (Perko et al., 1998). Naj
zaključimo, da ozemlje celotne občine Dobrepolje vzhodno od vznožja Male gore sodi k Suhi
krajini. To slovensko mezoregijo pa bi bilo potrebno poimenovati Suha krajina in
Dobrepoljsko-Struško polje.
Slika 3: Logi vzhodno od naselja Kompolje, nas spominjajo na pokrajino v Zahodni Suhi
krajini.

Foto: Ivan Grandovec, maj 1997
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Karta 1: Pogled na Dobrepoljsko-Struško polje, Malo goro, Zahodno Suho krajino, Velikolaško
pokrajino in Ribniško polje.

Dolga stran

Dobrepolje

Velikolaška pokrajina

izvir Krke

Vir: Geogle earth, 2006

Ribniško polje

planote Zahodne Suhe krajine

Struge
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2. 4 UPRAVNA RAZDELITEV OBČINE DOBREPOLJE SKOZI ČAS
Če hočemo razumeti gospodarsko dogajanje, je nujno potrebno poznati vsaj del procesov v
preteklosti, ki so pripeljali do današnje občine. Na tem ozemlju je bila leta 1260 ustanovljena
župnija Dobrepolje. Ta je imela v Velikih Laščah vse do leta 1870 kaplanijo, nato pa postanejo
Velike Lašče župnija. Približno isti čas postane tudi Sveti Gregor samostojna župnija. Sedanja
župnijska cerkev svetega Avguština v Strugah je bila vse do 1771 dobrepoljska podružnična
cerkev. Tedaj začnejo v Strugah voditi matične knjige, samostojna župnija pa postanejo 1858. K
Dobrepoljski pražupniji je spadala do leta 1876 tudi kaplanija Kopanj (Račna). Tudi župnija
Ambrus s Korinjem je bila nekdaj del dobrepoljske pražupnije.
Na oblikovanje današnjih občinskih meja je posredno vplival patent cesarice Marije Terezije z
10. marca 1770, ko je ukazala izvesti popis prebivalstva in oštevilčenje hiš. Dobrepoljsko-Struško polje je bilo v celoti prišteto k Novemu mestu. Iz tega časa ne obstajajo podatki o
naselju Predstruge, temveč se vodi le zaselek Vodice. Jožef II. je uporabil velikost naselij za
oblikovanje katastrskih občin. Te so nastale zaradi davčne reforme 1784. leta. Na ozemlju
današnje občine so nastale naslednje katastrske občine: Cesta, Zdenska vas, Videm (po prvi
svetovni vojni se preimenuje v Videm - Dobrepolje), Podgora, Zagorica, Kompolje, Potiskavec
in Podtabor.
V času Ilirskih provinc (1809–1813) so katastrske občine združevali v komune. Komuna
Dobrepolje je poleg vseh zgoraj naštetih katastrskih občin zavzemala še celotno občino Račna.
Po ponovni uspostavitvi avstrijske oblasti so ohranili francosko upravno delitev. Komuno so
preimenovali v glavno občino, katastrske občine pa v podobčine. Avstrijci so predvsem zaradi
potrebe po novih davkih leta 1817 odredili novo splošno odmero zemljišč in popis premoženja.
Za vsako katastrsko občino so narisali katastrske mape. V večini katastrskih občin v glavni
občini Dobrepolje so bile meritve in popisi izvedeni med letoma 1824 in 1825. V katastrskih
občinah Kompolje, Potiskavec in Podtabor pa so bile izvedene 1830.
Takšen sistem je ostal do revolucionarnega leta 1848. Po marčni revoluciji so naslednje leto ob
volitvah precej razdelili glavne občine. Večinoma je bila posamezna katastrska občina tudi že
nova občina. Izjema je bila pri katastrskih občinah Videm, Cesta in Zdenska vas, ki so
sestavljale občino Videm. Pozneje so občino Zagorica priključili k občini Podgora. Vse občine
na obravnavanem ozemlju so spadale v sodni okraj Velike Lašče, okraj Kočevje. Takšno stanje
je bilo do leta 1933 (Melik, 1975).
V Kraljevini Jugoslaviji je 14. marca 1933 izšel nov zakon o občinah, ki je zahteval, da morajo
biti občine večje. Nastala je občina Videm - Dobrepolje, ki je bila združena iz naslednjih občin:
Videm, Kompolje, Podgora, Potiskavec in Podtabor. Spadala je v sodni okraj Velike Lašče in
Okrajno glavarstvo Kočevje. Do tega zakona ni bilo možno deliti katastrske občine. Zakon iz
leta 1933 pa je to dovoljeval. Tako je bilo naselje Hočevje priključeno k občini Krka in okraju
Litija, matični urad, župnijo in osnovno šolo pa so imeli še naprej na Vidmu.
Med drugo svetovno vojno je ostala občina Videm - Dobrepolje, s katero so komunicirali
predvsem Italijani, ko je bilo potrebno razdeliti živilske karte. V času nemške okupacije
delovanje občine ni bilo posebno opazno. Že 1941 pa se je začela vzpostavljati vzporedna
oblast v ilegali. Ustanovljen je bil Okrožni odbor OF in KP Velike Lašče, kamor je spadalo tudi
ozemlje celotne dobrepoljske občine. V decembru 1941 je nastalo okrožje Stična-Struge. V to
okrožje je spadal tudi rajonski odbor OF Dobrepolje-Struge. Ta odbor je septembra in oktobra
1943 deloval legalno, po težki bitki z nemško vojsko na Ilovi Gori je sledila nemška okupacija
in ponovno se je umaknil v ilegalo.
Takoj po osvoboditvi maja 1945 je bila postavljena nova ljudska (socialistična) oblast.
Ustanovljeni so bili naslednji KLO (Krajevni ljudski odbori):
•
Predstruge, ki je obsegal vasi Predstruge, Vodice in Cesta;
•
Ponikve, le na območju naselja Ponikve;
•
Videm je obsegal naslednja naselja: Videm, Podgora, Podgorica, Podpeč, Bruhanja vas,
Zagorica, Mala vas, Zdenska vas, Hočevje in Mala Ilova Gora;
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•
•

Kompolje v naselju Kompolje;
Struge pa je obsegal naslednje vasi: Tisovec, Četež, Potiskavec, Kolenča vas, Tržič,
Paka, Lipa, Pri Cerkvi, Podtabor in Rapljevo.
KLO Struge je spadal v okrožje Kočevje, vsi ostali pa v okrožje Grosuplje. KLO Predstruge je
že leta 1947 bil priključen KLO Videm. Takšna razdelitev je bila do leta 1952, ko je bila
ustanovljena iz vseh zgoraj omenjenih krajevnih ljudskih odborov Občina Dobrepolje. Ta je
imela prva leta pomembno vlogo pri izobraževanju, ker je bila le na Vidmu nižja gimnazija. V
Strugah, Kompoljah in Ponikvah pa je bila le sedemletna osnovna šola. Na videmsko nižjo
gimnazijo so hodili celo učenci iz sedemletne osnovne šole Žvirče. Tudi iz tega podatka se
morda lahko sklepa o povezanosti Vidma s suhokrajinskimi vasmi, katerih vezi so se močno
okrepile med vojno, ko so bile mnoge vasi požgane in so begunci prišli v Dobrepolje. Občina
Videm - Dobrepolje je spadala pod okraj Kočevje.
Konec leta 1959 in v začetku leta1960 je bila ponovna reorganizacija lokalne samouprave.
Nastale so velike občine. Občina Videm - Dobrepolje je bila razdeljena. Dobrepoljski del je
prišel v občino Grosuplje, Struški del pa v občino Kočevje. Nastale so naslednje krajevne
skupnosti: KS Struge, KS Ponikve, KS Kompolje in KS Videm - Dobrepolje. Mala Ilova Gora
je bila priključena h KS Velika Ilova Gora. V Veliki Ilovi Gori je bila zgrajena šola, zato so
učenci iz Male Ilove Gore prenehali hoditi v šolo na Videm. Učenci iz Hočevja so leta 1970
začeli obiskovati šolo na Krki, višje razrede pa celo v Stični. V začetku šolskega leta 1995 so
učenci iz Hočevja ponovno začeli obiskovati šolo na Vidmu. Sam sem bil priča pri pogovorih s
starši iz Hočevja, glede zamenjave šole, saj sem tedaj prišel kot učitelj iz OŠ Stična za
ravnatelja v JVIZ OŠ Dobrepolje. Prebivalci Hočevja so se za ta korak odločili zaradi
osemletnega šolanja na eni lokaciji, zaradi ponovne ustanovitve občine in živahne kulturne
dejavnosti na Vidmu. Poudariti pa moram, da s strani ravnateljice OŠ Stična ni bilo nikakršnega
nasprotovanja prehodu, in verjetno je tudi v tem vzrok enotne odločitve vaščanov Hočevja o
zamenjavi šole.
Z delitvijo slovenskih občin leta 1994 se je državni zbor kljub negativnemu posvetovalnemu
referendumskemu izidu o samostojni občini Dobrepolje odločil, da se jo s 1. januarjem 1995
ustanovi. Matični urad je za vse prebivalce na Vidmu; delo, ki ga je potrebno urediti na upravni
enoti pa kljub zahtevam prebivalcev Strug, da želijo spadati pod Upravno enoto Grosuplje, še ni
v celoti rešeno. Zahteva Stružancev je povsem razumljiva, saj poteka večina dnevnih migracij v
Grosuplje ali preko Grosuplja v Ljubljano.
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3 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI V LUČI RAZVOJA GOSPODARSTVA
3.1 STRATIGRAFSKO-LITOLOŠKA ZGRADBA IN TEKTONIKA
Območje občine Dobrepolje sestavljajo kamnine mezozoiske in kenozoiske starosti. Ob tem je
potrebno poudariti, da je že triadnih kamnin manj kot 0,4 %. Iz tega časa se pojavlja pasast in
zrnat dolomit norijske in retijske stopnje, na terasi ob vznožju Male gore med Podgoro in
Kompoljami. Kljub temu da ga je tako malo, pa je bil zelo pomemben za življenje v teh dveh
vaseh. To teraso razreže na dve polovici suha dolinica potoka Krkovo. Ta je nastala zaradi
izvirov Pri koritu in Žoukna. Voda skozi vse leto teče proti dnu polja na začetku vasi
Kompolje, kjer ponikne v vrtači ob stiku z apnencem, ki se pojavi ob robu kvartarnih naplavin
dna Dobrepoljsko-Struške doline. Skozi tisočletja je ta majhni studenec z erozijo poglobil skoraj
za 6 metrov svojo strugo. Pobočja ob tej strugi so blaga, takšna kot so običajno v dolomitu, kjer
vodni tok nima velikega strmca. Med levim in desnim bregom tega potočka je na najstarejši
terasi skoraj 500 metrov razdalje.
Iz Osnovne geološke karte SFRJ – List Ribnica, ki je v merilu 1:100.000, lahko povzamemo, da
je območje občine stičišče dokaj številnih prelomov, ki spremenijo smer iz sever-jug v dinarsko
smer. Največji je gotovo Škocjanski prelom, ki mu sledimo iz Šentjurja mimo Taborske jame in
po Škocjanskem podolju proti Ponikvam ta se zaključuje preko Mrzlih dolin v Dolnjem Retju
(občina Velike Lašče). V Gmajnah na severovzhodno od naselja Ponikve se na Škocjanski
prelom naveže Dobrepoljski prelom, ki poteka v dinarski smeri. Ta prelom poteka za
Videmskim hribom in blizu Podpeške jame pride do roba polja. Sledi nadaljevanje tega preloma
ob robu Male gore v Struge in nato naprej v Rapljevsko-Kukovski predol. Po dolini Krke
poteka eden od najdaljših slovenskih prelomov, to je Žužemberski prelom. Med Dobrepoljskim
in Žužemberskim pa so še številni krajši dinarski prelomi, ob katerih so nastala podolja, ki so jih
kmetje običajno izkoriščali za laze oziroma senožeti. Omenim naj le tiste, ki so dajali kmetijstvu
velik pečat. Prvi takšen poteka od Čušperka skozi Dule in se konča z zatokom dna Dobrepolja
pri vasi Cesta. Naslednjega sem poimenoval po zaselku Hrib z besedo Hribski prelom. Ta
poteka od Gabrja pri Ilovi Gori mimo zaselka Hrib na planoto Jauhe. Tudi ob tem prelomu je
bilo veliko lazov. Del Jauh se je še v šestdesetih letih kosil. Konča se v zagoriških lazih in
senožetih Sče pri Planskem vrhu. Za Planskim vrhom se začenjata ob prečnem prelomu
Tisovški in Žvirški prelom, ki sta tudi v dinarski smeri. Tudi tu se še da spremljati potek
prelomnic, ki pa sta žal že v veliki meri zaraščeni s pionirskim gozdom.
Od Videmskega hriba (uravnava Vodni dol) poteka prečni Hočevski prelom, ki se zaključi v
Znojilsko-Gradiški rebri ob izvirih Krke. Temu prelomu sledimo že na samem polju, kjer se ob
njem kljub mladi pleistocenski sedimentaciji pojavljajo vrtače npr. ledinsko ime Grčevje pri
Zdenski vasi. Ob tem prelomu so lazi v Starih doleh in Košenem dolu. Največji prečni prelom
pa je gotovo Ambruški prelom, blizu Dolenje jame nad Mlakami, ki poteka mimo Korinja in
Ambrusa proti Zagradcu.Ta prelom nam izredno lepo kaže na horizontalno premikanje skladov
v zahodnodolenjskih mezozoiskih grudah. Ob vseh prelomih na območju občine se pojavljajo
zaradi pretrtosti kamnin številne ponikalnice in tudi manjši izviri, ki oživijo še posebno v času
deževja.
Vzhodni, severni in skrajni severozahodni obod dobrepoljske občine zavzemajo kredni apnenci
in v manjšem obsegu tudi dolomiti. Kreda se konča na Videmskem hribu, ves ostali del Male
gore, ki je v občini Dobrepolje, pa je pretežno iz jurskih apnencev, katerim so do 30 %
primešani še dolomiti. Na planotah Zahodne Suhe krajine se menjavata apnenec in dolomit iz
zgornjega kimmeridgija in portlandija (jura). Iste starosti so tudi kamnine v ozkem pasu od sv.
Antona do Limberka. Tudi v tem delu so bile na uravnavah senožeti.
Dno Dobrepoljsko-Struške doline prekrivajo kvartarni sedimenti. Dno lahko glede na starost
naplavine razdelimo na naslednje enote:
• Plio-kvartarna rdeča in rjava glina leži med Zdensko vasjo in Malo vasjo.
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Starejše pleistocenske prodnato-ilovnate naplavine so v večjem delu Ponikevskega območja
(ravnika), od Bruhanje vasi do Kompolj na vzhodu Dobrepolja in okoli Rapljevega. To površje
ima že močno preperelo naplavino, ki je ohranjena le še v žepih. Matična osnova se pogosto
pojavlja na površju, pokrajina ima veliko vrtač.
• Mlajša pleistocenska prodnato-ilovnata naplavina je dala ime polju. Ta se pojavlja v obliki
vršaja pri naselju Predstruge ter se razširi do Zdenske vasi. Tu je polje najširše in skoraj brez
vrtač. Proti Strugam se pas te naplavine vse bolj oži in ima resnično obliko trikotnika, ki se
konča južneje od Podtabora. V severnem delu do Kompolj je po vsej verjetnosti to prodnati
nasip potoka Rašica, na Mlakah in v Strugah pa je verjetno avtohtonega nastanka. Naplavina je
v tem delu po vsej verjetnosti kot posledica erozije Male gore in manjših kraških izvirov ob
robu tega hribovja (Grandovec, 1994 in 1996).
•

3.2 RELIEFNE ENOTE
Preglednica 1: Reliefne enote v občini Dobrepolje.
Reliefna enota
uravnano dno (Dobrepolje)
razčlenjeno dno (Struge)
zakrasela terasa
fluviokraška terasa Ponikevska
ravnina)
hum (Gorica)
hribovje (Mala gora) in
pobočja ob robu polja
planote
Skupaj
Vir: Žvan Hrvatin, 1996

ha

%

773
122
1401
101

7,5
1,2
13,6
1,0

46
3611

0,4
35,1

4247
10301

41,2
100,0

Slika 4: Pogled na vzhodna pobočja Dobrepolja, nad katerimi se prično planote Zahodne Suhe
krajine.

Foto: Tamino Petelinšek, maj 2005
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Slika 5: Fizični model občine Dobrepolje.

Narisal: Ivan Grandovec, januar 2006
V dobrepoljski občini lahko opredelimo štiri reliefne enote. Tudi če ne bi bil najboljši
poznavalec te pokrajine lahko na Karti občine Dobrepolje prepoznamo enote, ki so na zgornji
sliki.
Ravninsko dno občine se začne ob Rašici, približno na 464 metrih nadmorske višine. Na
območju Ponikovske ravnine je površje dokaj uravnano in se širi proti Škocjanskemu podolju.
To še ni kraško polje, zato ga tudi beležim kot posebno enoto. Na tem ravniku sledimo dvema
terasama. Mlajša je bolj ob strugi Rašice in na Dolgih njivah. Tu Rašica ob večjem deževju
poplavlja. Starejša terasa pa je ob suhi strugi nekdanje pleistocenske Rašice, ki je ob velikih
poplavah še aktivna. Ta starejša terasa je tudi severo vzhodno od Ponikev, v Oplotih in
Gmajnah. V tem delu je že močno stekel proces zakrasevanja, zato bi na prvi pogled težko trdili,
da je ta uravnava posledica nekdanje akumulacije. V tem vrtačastem svetu lahko v žepih še
dobimo že močno preperel rečni material, čigar prodniki kažejo na nekdanjo močno transportno
moč Rašice, ki je sem tekla iz Velikolaške pokrajine (Šifrer, M., 1967).
Drugo enoto, to je dno Dobrepoljsko-Struškega polja, lahko razdelimo na več delov.
• Najbolj ravni del polja se začne v obliki vršaja pri Predstrugah na nadmorski višini 450 m.
Ta se širi proti Zdenski vasi in Mali vasi, kjer se zniža do 438 m. Ta del polja je najširši.
Prodnato-ilovnata naplavina pokriva tudi ravnino ob zahodnem delu polja proti Kompoljam
413 m, kjer se pred Mlakami pogrezne pod mlajše fluvio-kraške nanose. Ta del ravnine, ki je
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posledica nanosov tretje akumulacijske faze, je najbolj primeren za poljedelstvo. To je tipično
suho kraško polje, o čemer govori vsa strokovna literatura. Po delu vršaja ob robu Male gore
teče Rašica, kadar nastopijo ekstremne poplave.
• Terasa na vzhodu Dobrepolja je starejša akumulacija, zato prevladuje na njej že močno
zakraselo površje s številnimi vrtačami. Začne se pri Mali vasi, ter poteka mimo Zagorice proti
Bruhanji vasi. Tu se močno razširi proti Kompoljam. Konča se za Tali v Medvedjeki.
Zniževanje površja je izjemno blago, saj je pri Mali vasi nadmorska višina 438 m, v
Medvedjekih pa doseže 425 m. Približno polovico tega območja v bližini naselij je
namenjenega predvsem travnikom, ostala polovica pa se zarašča. Pri Kompoljah je na tej terasi
znamenita kapniška Tekavčeva jama. Na njej so do začetka šestdesetih let dvajsetega stoletja
bili predvsem pašniki ter steljniki. Terasa iste starosti in morfoloških oblik je tudi v okolici
Rapljevega v Strugah, kjer se polje zaključuje.
• Mlake se razprostirajo, ko se konča Dobrepolje. Pod zaselkom Brezje se prično na
nadmorski višini 423,3 m ter se po skoraj treh kilometrih končajo v Strugah na nadmorski višini
422, 8 m. Ravnina je zelo ozka, saj je široka le približno 250 m. Na Mlakah je izjemno počasen
odtok, saj ni nikjer požiralnikov. Nanosi so verjetno fluvio kraški, saj je na tem delu precej
kraških jam, iz katerih v deževju priteče vodni tok. Najbolj znamenite so Dolenja jama, Tatarca
in Potiskavška jama. Mlake se počasi zaraščajo s hidrofilnim rastjem. Do konca sedemdesetih
let so kmetje kosili večji del Mlak za steljo in konjsko krmo v zimskih mesecih.
• Proti jugu se začne Struško polje, ki tudi nima velike razlike v nadmorski višini
(422 m–416 m). Struško polje je morfološko bistveno drugačno od Dobrepolja. "Z
geomorfološkega pogleda so Struge posebnost obravnavanega kraškega polja in po morfoloških
oblikah prav gotovo tudi posebnost med ostalimi slovenskimi kraškimi polji" (Žvan Hrvatin,
1996, str. 23). Na tem polju so številne kratke suhe struge, ki se v deževju napolnijo z vodo. Po
njih teče voda proti najnižjemu delu Strug proti Podtaboru. Te suhe struge so ponekod globoke
celo tri metre. Iz tega podatka lahko sklepamo, da poteka v Strugah na polju predvsem proces
erozije. Tu so številne estavele in požiralniki, ki pa niso zmogljivi. Melik že leta 1959 poudarja,
da Struge niso le zakrasel teren, saj po njih pogosto v letu teče tekoča voda.
• K dnu sem prištel še hum Gorica, ki se razprostira med vasmi Mala vas, Zagorica, Bruhanja
vas in Podgorica. Dviga se največ 30 m nad ostalo ravnino, pokrivajo pa ga predvsem hrastovo-gabrovi gozdovi. Ker je kdaj pa kdaj posegel človek v naravno vegetacijo s pogozdovanjem, so
vmes tudi smreke.
Slika 6: Pogled s Kamen vrha na hum Gorica, katerega obdajajo naselja.

Foto: Tamino Petelinšek, maj 2005
•
Naslednja enota je hribovje Mala gora, ki se začne pri Ponikevskem ravniku ter se
vzdolž Dobrepoljsko-Struškega polja v dinarski smeri širi proti Kočevskemu Rogu. Na Mali
gori je v Stenah svete Ane najvišji vrh občine (964 m). Pobočje je dokaj strmo in
nerazčlenjeno. Mala gora z Ribniškega polja ima bistveno bolj položna pobočja.
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Slika 7: Pogled s Svetega Antona, prekoholma Gorica, na hribovje Mala gora.

Foto: Ivan Grandovec, februar 2006
• Za četrto enoto sem določil severni in vzhodni obod dna. Tu so pobočja položna in prehajajo
skoraj neopazno v planote Zahodne Suhe krajine. Na severu je Limberška planota, domačini jo
imenujemo Dolga stran. Čeprav to obrobje ni najdaljše, pa daje videz, da poteka kar v nedogled.
Pobočje je zelo blago. Ko pridemo do prve uravnave, že približno 50 m nad dnom polja, se
pojavi uravnava, iz katere se dvigajo posamezni griči. Le ti dosežejo največ 600 m, le na
skrajnem severu občine je najvišji mejni vrh Limberk, ki doseže 689 m. Limberška planota
neopazno prehaja pri Čušperskem podolju v Hočevsko planoto, ki se nadaljuje v Korinjsko
planoto. Nad Strugami je še Tisovška planota, ki se počasi znižuje v razgibano vrtačasto
Žvirško planoto.
3.3 PODNEBJE
Podnebje je naslednji naravni dejavnik, ki vpliva na rastje in s tem posredno tudi na različne
oblike kmečkega gospodarjenja v prostoru. Ker sem o tem več pisal v Zborniku občin
Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje leta 1996, se bom tu osredotočil le na bistvene
ugotovitve. Za obravnavano območje obstajajo meritve temperature ob koncu 19. in v začetku
20. stoletja. Ker pa vemo, da se predvsem po letu 1970 zaradi onesnaževanja ozračja
temperatura na planetu dviga, nam ti podatki ne pomagajo veliko. V zadnjem desetletju, se je
temperatura dvignila kar za 0,2 ˚C, kar je izreden porast. Za padavine imamo boljše podatke, in
to iz dveh merilnih postaj: Zdenska vas na severu ter Podtabor na jugu občine.
Preglednica 2: Povprečna količina padavin po mesecih v Podtaboru in Zdenski vasi za obdobje
1961–1991.
naselje
I
II
Podtabor
75 79
Zdenska vas 73 79
Vir: Grandovec, 1996

III IV V
VI VII VIII IX X
XI XI
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Graf 1: Razporeditev povprečnih mesečnih padavin.
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Padavinski maksimum je v juniju, jesenski pa je običajno novembra. Iz grafa je moč razbrati, da
je v poletno-jesenskih mesecih največ padavin. Zavedati pa se moramo, da so te padavine
običajno v obliki konvekcijskih padavin, da so to močne nevihte, kjer voda hitro odteče v
kraško podzemlje. Po 15. juliju običajno nastopi nad obravnavanim območjem Azorski
anticiklon, ki lahko traja ves mesec. Ker je v tem času povečano izhlapevanje, so dokaj pogoste
suše, ki puste v kmetijstvu velik izpad travinj in poljščin. V gozdu pa nastanejo idealne razmere
za hitro širjenje lubadarja.
Ozemlje občine je podnebno prehodno območje med toplejšo in nižjo Dolenjsko ob reki Krki in
Dolenjskim podoljem na eni strani ter hladnejšim podnebjem Visokih dinarskih planot. Po
klimatološki delitvi Slovenije srečamo v občini dva klimatska rajona.
• Notranjsko-kočevski klimatski rajon se razteza na območju Male gore jugovzhodno od
Kamen vrha. Tu se začne spomladansko olistanje bukve skoraj teden dni pozneje kot na severu
in vzhodu občine. Poudariti pa moram, da je vegetacija v dolini Krke in v Stiškem kotu vsaj
teden dni zgodnejša kot na dnu Dobrepolja. To se lepo vidi tudi ob spomladanski setvi ter prvi
košnji v maju.
• Suho krajinski klimatski rajon je v večjem delu občine. Kjer najdemo gozdno združbo
ilirskega hrasta in belega gabra (Querco-Carpinetum croaticu), tam je zagotovo že ta rajon
(Gams, 1972).
Tudi po Ogrinu (1996), ki določa razširjenost posameznega podnebja glede na razporeditev
padavin v toku leta in povprečne temperature, leži območje občine na stiku zmerno
kontinentalnega podnebja osrednje Slovenije in zmerno kontinentalnega podnebja zahodne in
južne Slovenije.
Glede na relief občino Dobrepolje lahko delimo po višinski pasovitosti na manjša
mikroklimatska območja.
• Dolinski pas obsega dno obeh kraških polj, večjih vrtač in ob Rašici. V tem območju ima
klima značilnosti termične kontinentalnosti. Razlike med najvišjo in najnižjo dnevno
temperaturo so večje, jutranje temperature so precej nižje od večernih. Najvišja dnevna
temperatura je približno ob 14. uri, ko se ozračje zaradi zaprtosti kotline močno segreje. Vetrovi
na tem območju nimajo posebne moči. Vlažnost je visoka – hitro izhlapevanje vlage, zato je to
območje najbolj primerno za poljedelstvo in hlevsko živinorejo. V Strugah preprečujejo
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intenzivnejše kmetovanje pogoste poplave v zgodnjem poletju in v jeseni. Na tem območju je
značilen zimski toplotni obrat – temperaturna inverzija, ki pa ni na celotnem dnu. Od
Rapljevega do Vidma imamo v najnižjem območju dokaj pogosto gosto meglo, lahko tudi ves
dan. Čim bolj gremo proti severu (Zdenski vasi, Cesti in Predstrugam), se ta redči. Na
Ponikovski ravnini megle ni in prevladuje dokaj lepo sončno vreme.
• Termalni pas se začenja 15 m nad dnom severnega Dobrepolja in približno 40 m nad dnom
Strug. To območje je za spoznanje toplejše v hladni polovici, ker se tu zmanjša vpliv toplotne
inverzije. V občini se v tem pasu širijo predvsem travniki, pašniki in senožeti, nekdaj jih je
bilo še mnogo več, danes pa se žal zaraščajo. V tem območju sneg hitreje skopni kot v
predhodnem, gozdna vegetacija začne brsteti in zelo pogoste so tu pomladne pozebe. Če v času
hudih majskih pozeb stopiš na manjšo gozdno vzpetino, takoj opaziš mejo pozebe, saj je listje
vse uvelo, ker se je komaj začelo olistanje. Tam, kjer stojiš, pa ni bilo slane in je listje svetlo
zeleno ter zelo mehko (puhasto).
• Hribski pas se širi od približno 510 m do 850 m. V tem pasu še uspeva koruza (Vodice),
zato je še možna predvsem živinoreja. To območje prekrivajo v veliki meri gozdovi.
• Nižji gorski pas se širi na Mali gori nad 850 m nadmorske višine. Julijska temperatura je
med 15 ˚C in 18 ˚C. To je pas mešanega gozda bukve in jelke.
3.4 PRST
Na območju občine se prst "… prvenstveno razvija v odvisnosti od litološke podlage", (Žvan
Hrvatin, 1996, str. 37). Matična osnova daje mineralno osnovo prstem, vpliva na prepustnost
vode in vlažnost prsti, od nje so odvisne fizikalne ter kemične lastnosti prsti. Na tem območju
imamo prsti na karbonatnih kamninah (apnencu in dolomitu), fluvialo glinasto ilovnatemnanosu in fluvialno prodnato-ilovnatem nanosu. Za obravnavano območje je bila izdelana
pedološka karta v merilu 1:50.000, list Cerknica 2. Po tej karti tudi povzemam bistvene prsti v
občini.
• Evtrična rjava prst (evtrični kambisol in kultosol) je najbolj rodovitna prst v občini, ki se širi
na območju, ki sem ga v poglavju 3.1 označil kot območje mlajše pleistocenske prodnato-ilovnate naplavine. To območje je bilo vsaj 1000 let najbolj primerno za poljedelstvo, zato so
prsti tu močno spremenjene. Te prsti uvrščamo med antropogene prsti. Takšna prst je tudi v
Strugah, žal pa je vse prevečkrat poplavljena, da bi si upali kmetje te njivske površine izkoristiti
za intenzivno poljedelstvo.
• Evtrična rjava, ponekod izprana prst na karbonatnih kamninah, prekritih s starejše
pleistocensko prodnato-ilovnato naplavino (evtrični kambisol). Ta prst se pojavlja na
Ponikovski ravnini in na starejši terasi od Podgorce do Medvejeka, ter v okolici Rapljevega.
Prst je relativno plitva – do 40 cm, vendar to ne velja za celotno teraso. Ponekod se pojavlja v
žepih, spet drugje je apnenec na površju. Prst je deloma že izprana, nikoli ni bila gnojena, zato
je bistveno manj rodovitna kot kultisol.
• Oglejena prst je predvsem na Mlakah, v ozkem pasu ob Rašici in na Ratikah. Nastala je
verjetno zaradi višjega nivoja talne vode. Na tem območju je nastala leta 1911 opekarna, za
katero so uporabljali ta glej. Pozneje je tu nastala industrijska cona. Del tega površja, na desni
strani cestišča Videm–Kompolje je bil vključen v komasacijo 1985.
• Rjava pokarbonatna prst na dolomitu – rendzina je le na dolomitni terasi med Podgoro in
Kompoljami. Površje je manj razgibano in nekamnito, prst dobro prepušča vodo, zato je bolj
suha. Tu so tla bolj plitva.
• Rjava pokarbonatna prst na apnencih je razširjena na Gorici ter celotnem območju obeh polj
in na planotah. Uvrščamo jo med kalkokambisole. Hummusni horizont je poleg reliefa odvisen
predvsem od preperevanja organskih odpadkov. Kjer so območje uporabljali za grabljenje listja
in steljo, je ta horizont manjši in manj rodoviten. Na tej prsti so predvsem gozdovi. Za erozijo te
prsti so zelo nevarne golosečnje.
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3.5 HIDROGRAFSKE RAZMERE IN NJIHOV VPLIV NA RASTJE TER ŽIVLJENJE
Na ozemlju občine so zelo zanimive hidrografske razmere. Z velikolaške pokrajine priteče
Rašica po nepropustnih kameninah. Ko pri Zakrajškovem mlinu struga Rašiče vstopi na
apnenec, začne počasi izgubljati vodo v manjših požiralnikih. Dokler so bili v tem delu mlini,
so mlinarji skrbeli za redno "krpanje požiralnikov z manjšimi lesenimi bruni in ilovico. V času
suše voda odteče v kraško podzemlje še predno priteče do požiralnikov Pasnica na začetku
Dolgih njiv (Lenarčič, 2000). Voda teče pod Limberško planoto proti Radenskemu polju, kjer v
obliki kraškega izvira pride na površje kot reka Šica. Ta po nekaj kilometrih meandriranja po
Radenskem polju izginja v apniškem svetu Ilovske planote. Ob večjem deževju Rašica ponika
v požiralniku na Dolgih njivah. V primeru, da so padavine obilnejše večdnevne, voda ne more
tako hitro odteči v požiralniku Pasnica in se razlije po Dolgih njivah. Tu so na začetku
šestdesetih let napravili nasip, ki preprečuje, da bi se voda razlivala proti domačijam v
Spodnjem koncu vasi.
Dobrepolje je suho kraško polje, saj nima nobenega stalnega vodnega toka. Ob robu polja je več
manjših studencev. Nekatere so domačini celo razstrelili, npr. Jožmanov studenec pri vasi
Cesta, ker je bil kmet jezen na ljudi, ki so hodili k studencu in so mu uničevali travniško rastje
na travniku. V vasi Cesta sta bila še dva studenca, iz katerih so uporabljali vodo za pitje vse do
izgradnje vodovoda leta 1975. Danes sta oba studenca zelo zanemarjena, hkrati pa sta tudi
izvira po letu 1982, ko so v njuni bližini minirali pobočje za gradnjo vaškega doma, veliko
izgubila na svoji vodnatosti. Minili so časi, ko sem kot otrok ob teh dveh studenčkih postavljal s
prijatelji mlinčke. V otrocih je bilo tedaj vcepljena misel, da je voda neprecenljiva za preživetje,
zato se nismo nikoli igrali v prvem delu, kjer so jo ljudje zajemali za pitje. Igrali smo se v
spodnjem delu približno 10 m vstran od izvira. Kadar je bil kdo od otrok žejen, je odšel k izviru,
se sklonil in pil vodo.
Izviri so tudi v jamah ob Mali gori. Tu voda običajno teče po rovih in le ob večjem deževju
priteče iz jam. Te vodne jame so vedno uporabljali za pitno vodo. Ob mali Gori je več občasnih
izvirov, kjer pa vodo zaradi izjemno ozkih dostopov niso mogli uporabljati za življenje. Voda
iz teh jam "puha" le v času večjega deževja. Domačini imenujejo takšne izvire Puhovka, npr.
severno od Podgore. Med Podgoro in Kompoljami so na območju triasnega dolomita kar trije
izviri: Bč, Pri koritu in Žovkno. Voda običajno že po nekaj deset metrih ponikne. (Kranjc,
1980). Voda teče le nekaj metrov pod površjem, zato so jo nekdaj izkoriščali za vodnjake. Kmet
se je odločil za izkop vodnjaka po več desetletnem opazovanju površja.
Mlake imajo drugačni vodni režim.
Struge imajo bistveno več občasnih površinskih voda kot Dobrepolje. Tudi te vode deloma
pritečejo iz vodnih jam in kraških izvirov ob robu Male Gore. Zanimivo je dejstvo, da so vsi
izviri ob Mali gori vsaj štiri metre višje, kot je dno polja. To nam kaže, da je tektonsko erozijsko
zniževanja polja dokaj hitro. Vse vode, ki ponikajo, sodijo v porečje Krke (Meze, 1983).
Hidrografsko ni nobenega dvoma, da dno dobrepoljske občine lahko razdelimo na dva dela:
• Dobrepolje je na severu, to je suho kraško polje, ki ima le ob večjem deževju manjše
poplave npr. na Ratikah in Bruhanji vasi, kjer voda "bruha iz polja". Ta voda na istem mestu
tudi ponikne. To so mini estavele, saj so v celoti poraščene s travnato rušo in se v času, ko ni
hudega deževja, ne razlikujejo bistveno od ostalega travniškega sveta.
• V južnem delu je od Brezja do Rapljevega, na Mlakah in v Strugah precej več voda in
poplav, zato to polje uvrščamo med prehodne oblike med aktivnim in suhim kraškim
poljem.
3.5.1 POPLAVE
V občini poznamo glede na obseg tri vrste poplav:
• običajne vsakoletne,
• ekstremne poplave,
• katastrofalne poplave – povodnji.
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Vsakoletne poplave določajo predvsem način gospodarjenja. Omeniti velja, da v območjih, kjer
so vsakoletne poplave, običajno ni njiv, temveč so travniki. Takšne poplave so običajno ob
izdatnejšem pomladanskem in jesenskem deževju. Prvo območje je ob ponikalnici Rašice v
Ponikvah. Ko Pasnica ne more več odvajati vse vode, se ta razlije po okolici požiralnika.
Slika 8: Požiralnik Pasnica, kjer ponika Rašica.

Foto: Ivan Grandovec, 2001
Po deževju nastanejo manjše poplave severno in južno od Stare luže na njivah, z imenom
Mlake. Mlake se niso nikoli obdelovale, so pa zelo primerne za intenzivno pridelavo "mrve". Z
izrazom mrva se poimenuje travniško rastje, kjer se kosi vsaj trikrat letno. Tako imajo kmetje
običajno prvo košnjo, drugo košnjo, tretjo košnjo in v jeseni še košnjo z imenom otava. Stara
luža je gotovo hidrografski fenomen, saj je stalna stoječa voda, ki je ne zmanjka niti v največjih
sušah na najvišjem delu vršaja na nadmorski višini 460 m. Zelo zanimivo je tudi, da se na to
občasno poplavljeno območje takoj navezujejo najboljše prsti v celotni občini, kjer je tudi
največ strnjenih njiv. Poplave na njivah Mlake so gotovo posledica dviga piezometričnega
nivoja talne vode v podzemeljskih vodnih kanalih. To se da sklepati tudi iz bližnjega
vrtačastega Grčevja, kjer sta blizu dna vrtač dva manjša izvira.
Slika 9: Poplave pri Bruhanji vasi ob taljenju snega.

Foto: Tamino Petelinšek, februar 2006
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Podobno nastanejo tudi poplave na Ratikah in na začetku Bruhanje vasi. Višina poplavne vode
je največ 20 cm nad površjem. Vsakoletne poplave so tudi ob robu Male gore pri Podgori, kjer
se vode, ki izvirajo Pri koritu in Žovknu, združijo v potoček Krkovo (domačini ga imenujejo
Grkovo, travnike na terasi, ki ni poplavljena, pa Grkovšče). Ta po nekaj sto metrih ponikne v
požiralniku, ki se imenuje dol. Na tem območju so poimenovani z besedo dol skoraj vsi
požiralniki, npr. Puhavka ponika v Jožmančkov dol, Polančev dol, Severjev dol.
Na jugu dolomitne terase izvira pri Domačiji Marka Straha (Škantelčkovih) potoček, ki teče
mimo Matičeve domačije proti Mlakam. Pri Škantelčkovih sta najprej dve manjši jami, v kateri
so napravili stopnice. V njih so dali med obema vojnama "pumpo" – črpalko in z njeno
pomočjo so črpali vodo, po katero so hodili sosedje. Z vodo so se oskrbovali do začetka
šestdesetih let. V času deževja se Škantevčkovi jami zapolnita z vodo, zato začne teči po
strugi pred Škantelčkovo hišo. Tekoča voda jo zapolni v višini 1,3 m. Predno ponikne v
požiralnikih, ki jih tu imenujejo rupe, se razlije po okoliških travnikih (Strah, 2005).
V Strugah in na Mlakah so vsako leto vsaj dvakrat poplave avtohtonega tipa. Vode pritečejo po
pobočju Male gore, še več pa jo priteče iz Dolenje in Potiskavške jame. Ob vznožju Male gore
so številne estavele, iz katerih voda poplavlja okoliške vrtače in suhe struge. Voda ponika pri
Podtaboru v Gorenji jami in Rupači. Na tem območju so še naslednje ponikalnice: Vidmarca,
Matevževa jama, Pavlinova jama in Lucinova jama. Malo manj pomembne za odtok so tudi
naslednje rupe: Hrenova, Ferkulova, Jernačeva in Poljanska. Te avtohtone poplave poplavijo
predvsem travnike. Ker se to pogosto dogaja v maju in juniju, je velikokrat uničena prva košnja.
Kmetje morajo pokositi umazano travo ter jo nato posušijo za steljo ali pa odpeljejo v kakšno
vrtačo, da ponovno raste trava na teh travnikih čim hitreje in imajo nato vsaj dve košnji do
jesenskega deževja.
Slika 10: Kljub visokemu snegu se po struškem polju vijejo struge, katere so ob otoplitvi
napolnjene z vodo.

Foto: Tamino Petelinšek, februar 2006
3.5.1.1 Ekstremne in katastrofalne poplave
Ekstremne poplave nastopijo vsakih nekaj let. Tedaj Rašica nadaljuje svoj tok proti
Predstrugam. Ko priteče do mostu na železniški progi, začne ponikati. Običajno pa teče še
približno 500 m naprej ob cesti proti Vidmu in se izgublja na njivah. Ko opazuješ vodo, kako
hitro teče po strugi mimo nekdanje skoblarne, ne moreš verjeti, da bo čez 500 m kar izginila na
vršaju, ki je v celoti prekrit s travniškim rastjem. V času takšnih poplav priteče iz Podpeške
jame Podpeščica, ki se razliva po vasi in nato teče proti Podgori, kjer se združi z vodami
Puhovke. Voda nato teče proti vrtači, ki je vsa napolnjena z vodami Grkovšče. Skupaj nato
tečejo mimo Gričevih v Kompoljah, preplavijo glavno cesto in se pod gričem za vrtovi
združijo s Škantelčkovim
21

Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
potokom. Če je sreča, voda ponikne v rupah, sicer pa se združi z vodami iz Dolenje jame in
potuje po Mlakah v Struge. V Strugah so tedaj poplavljene skoraj vse njive.Takšne ekstremne
poplave se pojavijo običajno na deset let. Ker so požiralniki v Strugah premalo zmogljivi,
običajno pa se še zamašijo z vejevjem debli in morda celo s pokošeno travo, stoji voda na polju
vsaj štirinajst dni. Vsaj za teden dni so Kompolje in Struge odrezane od Vidma. V Ljubljano je
možno priti preko Kočevja ali pa Ambrusa. Zadnje takšne poplave so bile leta 1998.
Katastrofalne poplave, ki jih imenujemo povodnji v Dobrepolju, niso bistveno večje od
ekstremnih poplav. Razlika je le v tem, da Rašica ne ponikne Pred Vidmom, temveč teče proti
Vidmu. Tedaj se zapolnijo vse tri vrtače na Vidmu (Bliskova dolina, Krajčkova dolina in
Štihova dolina, v katero je speljana kanalizacija iz blokov, zdravstvenega doma in kulturnega
doma. Od tu se razlije voda še v Špolarjevo dolino. Takšna poplava je bila leta 1933. Če pa je
poplava malo manjša, potem voda zalije le Krajčkovo dolino in se razlije proti Podpeči, kjer
teče voda iz jame kar 1,9 m višje kot, je vhod v jamo. Od Podpeči nadaljuje voda pot po
območju že opisanih ekstremnih poplav. Zadnja takšna poplava je bila 1973, ki sem jo tudi sam
doživel. Podpeč in Podgora sta odrezani, pogled na zalito polje pa je kar zastrašujoč. Na Vidmu
se piezometrični nivo tako dvigne, da so zalite vse kleti. Tudi v Kompoljah se voda razliva po
naselju, najhujše pa je dejstvo, da tedaj požiralniki v rupah ne morejo odvodnjavati vse vode in
voda teče preko Mlak v Struge. Tam nastanejo resnično izredne razmere. Takšne povodnji so
bile, če prelistamo šolsko kroniko, leta 1824, 1827, 1857, 1882, 1887, 1917, 1933 in 1973. Od
vseh dosedanjih povodnji je bila najhujša leta 1933. Kako je bilo s poplavo leta 1933, naj
povzamem po Mikliču: "Silni nalivi od 20. do 24. septembra 1933 so povzročili obširne
poplave. Najbolj je bila prizadeta Struška kotlina, kjer je nastopila voda tako visoko, kakor
nikoli poprej. Vzrok tej poplavi so bile izredno močne padavine ravno v povodju potoka Rašica.
Na Šentviško-Bloški planoti se je namreč utrgal oblak. Največje dnevne padavine so bile na
Robu 22. 9. 105 mm, Sodražici 126 mm. Skupno je padlo v času od 20. do 24. septembra 300
mm padavin (za Rob 299 mm in Sodražico 299,2 mm), Veliko krivdo, da je voda nastopila v
takem obsegu, so imele zamašene ponikalnice, posebno pa ponor Skedenca, kjer ponika
normalna voda Rašice. Zaostala voda v Strugah je pokrivala 4,5 km² površine. Voda je stala na
najnižjih mestih 6 m visoko, povprečno pa tri, in to na dolžini 4 km. Meritve so ugotovile, da se
je nabralo samo v Strugah 13.500. 000 m³ vode. Ob tej povodnji je bilo razdejanih 50 poslopij
in še mnogo poškodovanih. Voda je premeščala kozolce in skednje," (Miklič, 1955). V
Strugah so torej povodnji predvsem kot posledica hkratnega nastopa visokih alohtonih in
avtohtonih voda.
Slika 11 in 12: Katastrofalne poplave v Strugah leta 1933.

Vir: Nose Bernarda, Podtabor
Ko so ljudje v Dobrepolju in Strugah že skoraj pozabili na katastrofalno poplavo 1933, se je ta
ponovila leta 1973. Po zelo sušnem poletju, ko so v revnejših kmečkih gospodarstvih z vozmi in
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konjsko vprego vozili vodo iz Podpeške jame in Krke, k bogatejšim pa so jo pripeljali kamioni
v cisternah iz ljubljanskih črpališč, je v septembru prišel težko pričakovani dež. Rašiča se ni
zaustavila pred Vidmom, temveč je začela teči proti Podpeči. Tu se združila s poplavnimi
vodami, ki so pritekle iz Podpeške jame. K visokim vodam so pripomogli tudi bruhalniki ob
Mali gori. Voda je nato tekla preko Mlak v Struge, kjer so bile poplave le malo manjše kot tiste
leta 1933. Najhujše poplave v Dobrepolju so bile od 23. do 26. septembra, v Strugah pa se je
visoka voda zadržala kar deset dni (Marolt, 1974).
Sliki 12 in 13: Katastrofalne poplave v Dobrepolju septembra 1973.

Vir: Marolt, 1974, str.. 274 in 275
Sliki 13 in 14: Katastrofalne poplave v Strugah septembra 1973.

Vir: Nose Bernarda, Podtabor
3.5.2 PITNA VODA
Pitna voda je gotovo eden od poglavitnih dejavnikov v razvoju kmetijstva in gospodarstva. To
smo še posebno občutili v Dobrepolju in Strugah, kjer ni pravega fluvialnega površja. Tekoče
vode so bila redke, industrija se zaradi pomanjkanja vode ni razvijala. V začetku petdesetih let
so planirali v Dobrepolju postaviti tovarno Iskra, vendar ker ni bilo vodovoda, se je investicija
odmaknila. Tudi v šestdesetih letih je deloma pomanjkanje vode krivo, da tovarne niso razširili
na 400 delovnih mest, kolikor so jih planirali, predno so leta 1960 odprli Iskro.
Pa pojdimo v začetek devetnajstega stoletja. V nobeni vasi ni bilo vodovoda. Vsaka vas je
uporabljala en studenec ali dva za pitje in morebitno pranje perila – "žehto". Edino vaščani
23

Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
Ponikev so imeli veliko srečo, da so imeli v bližini Rašico. V mapah Francijscejskega katastra
pa se lepo vidi, da niso imeli hiš v Zgornjem koncu, temveč v veliki večini v Spodnjem, tam,
kjer ni bila več nevarnost vsakoletnih in ekstremnih poplav. Na Vodicah so imeli studenec pri
Vodiškem bugcu, Predstrug tedaj še ni bilo, v vasi Cesta so imeli studenca na Oseku in v
Jožmanovih Krašcah. Kako pomemben je bil studenec na Cesti, je zabeleženo v listini
salzburške nadškofije iz 11. stoletja. V listini se omenja posestvo na "Cesti z marmorjem
obloženim studencem pod robom hriba" (Otorepec, 1996).
Slika 15: Osek, zanemarjen vodni vir ob robu naselja Cesta, ki je v 11. stoletju za z marmorjem
obloženi studenec.

Foto: Ivan Grandovec, 2002
Prebivalci Zdenske vasi so tudi imeli za pitje dva manjša studenca. Živino pa so tedaj iz obeh
vasi napajali v Stari luži. Tudi prebivalci Male vasi so imeli svoj studenec. Izjemno velik je bil
vodni vir v Mihcovi dolini in v Curku na Vidmu. Območje Curka, kjer sem se še kot otrok
drsal, so v osemdesetih letih dvajsetega stoletja zasuli in na njem zgradili štiri stanovanjske hiše.
Zagoričani so hodili po pitno vodo v Bč, Podgoričani pa so imeli Pisančev in Špolarjev
studenec. Hočevarji so hodili po pitno vodo v studenec Škornica, ki so si ga delili s prebivalci
Ilove Gore. Podpečani so imeli ogromno vode v Podpeški jami, Podgorci pa so imeli v vasi izvir
Bč, ki je bil le za pitje in pranje. Živino so napajali Pri koritu. Kompoljci so imeli pitno vodo v
Škantelčkovih jamah (nekateri so ga imenovali Frjačevski studenec), katerih vhod so po prvi
svetovni vojni zazidali in iz jame napeljali vodovod po žlebu. Ljudje so hodili k temu žlebu po
pitno vodo, uporabljali pa so jo tudi za pranje. V Kompoljah je bil pri cerkvi tudi izvir Bč. V
Strugah so dobili pitno vodo v Potiskavškem studencu, Jernačevem studencu pri Kolenči vasi,
v Šumniku ter nekaterih studencih v okolici Podtabora: Jernačeva rupa, Perinov rupnik, trije so
na območju Rekarice ter v številnih estavelah (Grandovec, A., 2006). Pripomniti velja, da je
bila ta voda iz estavel primerna predvsem za napajanje živine. Mnogo težje je bilo za prebivalce
Rapljevega in Tisovca. Vodo so npr. v Zagorici nosile ženske v škafih, kadar pa je bila steza
proti Bču prehodna, so tja odšli s kulo – vozičkom, na kateri je bil sodček za vodo.
V 19. stoletju so v mnogih vaseh skopali manjše plitvine, katere so potem obložili z ilovico. To
so tolkli – "btali" toliko časa, da je držala deževnico, ki je pritekla iz posameznih dvorišč, cest
in manjših pobočij. Te luže (v večjem delu Suhe krajine so jih imenovali kal), so bile pogosto
zbirališče gospodarjev, kjer so se srečali ob napajanju živine. Luž se še jaz spominjam, v njih je
bilo običajno veliko žab in polno komarjev. V februarju ter poletnih mesecih, ko je večina
studencev presahnila, so hodili kmetje po vodo na Rašico k Gačnikovem mlinu, v Podpeško in
Dolenjo jamo (Kompoljska jama). Iz Hočevja pa so običajno odšli kar na Krko.
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Slika 16: Vaška luža v Mali vasi v začetku petdesetih let.

Vir: Melik, 1959, str. 425
Slika 17: Luža v Zdenski vasi v začetku tridesetih let.

Vir: Melik, 1936, str. 559
Slika 18: Lužo Rekarica v Strugah, so tudi uporabljali za napajanje živine.

Vir: Dobrepolje, karta občine, 2000
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3. 5. 2. 1 Težave pri gradnji vodovoda
V Podpeški jami so vaščani 1875. leta zgradili 2,6 m visok jez, iz katerega so napeljali vodovod
do kamnitega korita pred vhodom v jamo. Tu so vodo uporabljali za pitje, pranje in napajanje
živine. Takoj po drugi svetovni vojni so napeljali do vseh hiš v tej vasi (Miklič, 1955). V vseh
ostalih vaseh je teklo življenje počasi naprej brez vodovoda. Ko je po letu 1895 postalo
Kmetijsko društvo Dobrepolje sila aktivno, je nastala velika želja, da bi se v občino pripeljal
vodovod. Ta bi pomenil tudi kvalitetnejše napajanje živine in s tem bi preprečili marsikatero
črevesno bolezen. Prvo pobudo za vodovod je poslal Fran Jaklič, učitelj in velik reformator
dobrepoljskega gospodarstva na deželni odbor Kranjske že leta 1897. Ko je postal Jaklič 1907
poslanec v dunajskem parlamentu, so se pokazale realne možnosti za Krajinski vodovod, čigar
zajetje bi bilo v okolici Roba.Tedaj je bila napravljena že študija za ta vodovod, projektiranje pa
se je zaustavilo zaradi prve svetovne vojne. Jaklič je 9. decembra 1910 sklical zbor občin na
Vidmu za občine Videm, Podgora, Kompolje, Struge, Polom, Ambrus, Žužemberk, Velike
Lašče in Turjak. Soglasno je bil sprejet sklep in potrjen idejni načrt za gradnjo Krajinskega
vodovoda. V Dobrepolju je pri nekaterih veljakih naletel na odpor in celo grožnje, tako da je po
končani vojni odšel iz Dobrepolja. Med obema vojnama so močnejše kmetije začele graditi
vodnjake. Kjer so imeli za kritino opeko, je bila voda kar solidna, kjer pa so bile strehe krite s
slamo, je bila voda precej rumena. Večina kmetij pa je ostala tudi po končani prvi svetovni
vojni brez vodovoda. Zaradi tega so začeli pritiskati iz Dobrepolja na bansko upravo po ponovni
oživitvi gradnje vodovoda. Higienski zavod iz Ljubljane je leta 1931 nadaljeval s
projektiranjem Krajinskega vodovoda, vendar je ostalo zaradi pomanjkanja denarja le pri
projektih. Banska uprava je namenila nekaj sredstev le za obnavljanje luž, ki so po nekaterih
vaseh dobile betonski oklep ( Miklič, 1977). Med obema vojnama je banska uprava zgradila tri
vodnjake, ki so se napajali s pomočjo talne vode. Takšen vodnjak je ob cesti, ki povezuje Cesto
in Videm na nasprotni strani transformatorja.
Po končani vojni je bilo ponovno dvajset let nemogoče misliti na vodovod, saj je bila
Dobrepoljsko-Struška dolina ožigosana kot leglo bele garde. Marjan Miklič, predsednik občine
Dobrepolje od leta 1952 do njene ukinitve, si je zadal cilj, da mora priti vodovod vsaj do Strug.
Po dolgoletnih prizadevanjih, s prostovoljnim delom domačinov, mladinskih delovnih brigad in
po prizadevanjih občine Grosuplje ter Kočevje je bil v letu 1976 vodovod pripeljan v vse
dobrepoljske vasi (Miklič, 1978). Ob otvoritvi je pisalo: NAJVEČJA ZMAGA V ZGODOVINI
DOBREPOLJ!
V naslednjih letih so zgradili vodovod do Strug. Brez vodovoda pa so ostala naselja Tisovec,
Vodice in Hočevje. Po ponovni ustanovitvi občine Dobrepolje so bile narejene študije, kako tem
vasem pripeljati s pomočjo vodovoda pitno vodo. Na Tisovcu so v letu 2005 zvrtali vrtine,
zgradili vodni zbiralnik in vodovod po vasi. V teh dneh čaka občina na uporabno dovoljenje. V
Hočevju bodo dobili vodo v roku treh let iz Velike Ilove Gore, kamor jo bodo pripeljali iz
vodovodnega omrežja na Radenskem polju. Najbolj se je gradnja vodovoda zaustavila v zaselku
Vodice. V bližini studenca je občina napravila vrtino, iz katere je bilo jasno sporočilo, da bo
vode dovolj za celoten zaselek in novo nastajajoče počitniško naselje. Močno se je zapletlo pri
postavitvi vodohrama, ker mu lastnik zemljišča nasprotuje. Občina rešuje ta problem po sodni
poti.
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
V tem poglavju želim oceniti vlogo posameznih družbenogeografskih značilnosti na razvoj
gospodarstva v občini. Ob tem bom še posebno pozoren na hipotezo v uvodu, da naj bi smrti v
drugi svetovni vojni in po njej zaustavile gospodarski razvoj v občini vsaj za dvajset let. To
bom poskušal dokazati predvsem z najosnovnejšimi demografskimi strukturami. Območje
občine na skrajnem jugovzhodu sega na ozemlje Kočevskih Nemcev. V jeseni 1941 so vsi
prebivalci naselja Kukovo (približno 85) na osnovi sporazuma med Musolinijem in Hitlerjem
odšli v okolico Bizeljskega, po vojni pa so odšli v tisti del Nemčije, ki je bil v upravi Zahodnih
zaveznikov. Kukovo so poleti 1942 zasedli partizani, Stružanci pa so kosili njihove travnike.
Sredi avgusta so Italijani pozvali z letaki, odvrženimi z letala Stružanske družine, naj zapustijo
to območje. Nekateri niso upoštevali teh opozoril, in tako so 15. 8. 1941 Italijani štiri kosce iz
Strug v Kukovem pobili, del vasi pa zažgali. Danes na naselje Kukovo spominjajo ruševine
prerasle z grmičevjem in mladim drevjem.
Občina ima 24 vasi. V Strugah prevladujejo manjše, v nobeni ni več kot devetdeset stanovalcev.
V Dobrepolju ležijo vasi ne le ob robu polja, temveč tudi sredi polja. Takšno naselje je Videm,
ki ima prevladujočo urbano vlogo. Ta se je posebno okrepila po nastanku občine leta 1995. Na
planotah so le tri naselja, to je Tisovec v Strugah ter Hočevje in Vodice na območju, ki gravitira
k Dobrepolju.
4.1 GIBANJE PREBIVALSTVA
Iz preglednice 3 je moč razbrati, da se je prebivalstvo med leti 1830 in 2002 povečalo le za 5 %.
Če primerjamo Dobrepolje in Struge, potem ugotovimo, da se je v Strugah zmanjšalo za 27 %,
v Dobrepolju pa povečalo za 14 %.
Mnogo več nam prikaže graf Gibanje števila prebivalstva v občini Dobrepolje po posameznih
popisih, ki je narejen v obliki intervala in s točno določeno časovno skalo. Čeprav je program, s
katerim sem oblikoval graf, namenjen predvsem potrebam elektrotehnike, sem se odločil za
njegovo uporabo predvsem zaradi precizno razmejene x-osi s časovno skalo. Manjša
pomanjkljivost tega programa je le v tem, da ne moremo zabeležiti leto popisa; daje pa nam
bistveno pravilnejšo časovno razporeditev, ker niso vsi popisi delani na deset let. Iz grafa je
moč razbrati, da je prebivalstvo hitro naraščalo do leta 1890, nato se je v naslednjih desetih letih
znižalo za 2 %. Tudi do naslednjega popisa se je zmanjšalo za isti delež. Nato je bil popis šele
leta 1931, ko beležimo verižni indeks 5. Po moji oceni se je verjetno zniževalo vsaj do leta
1918. To utemeljujem z znanim dejstvom, da je bila Dolenjska konec osemdesetih let 19.
stoletja agrarno prenaseljena in se je začelo močno izseljevanje. V času prve svetovne vojne je
Dobrepolje na frontah izgubilo 102 fanta in moža (napisi padlim vojakom na spomeniku padlim
v prvi svetovni vojni pred župnijsko cerkvijo). V dvajsetih letih se je število prebivalcev hitro
povečevalo. Ob bežnem pogledu na omenjeni graf bi pričakovali, da se bo do naslednjega
popisa število prebivalcev povečalo, vendar leta 1948 beležimo znižanje za 1 %. Ker se mi zdi,
da v šolah naše občine vse preveč iščemo izgovore v gospodarski krizi na začetku tridesetih let,
bom poskušal to demantirati s pomočjo starostno-spolne strukture prebivalstva. To si upam
trditi s pomočjo obujanja spominov med leti 1970 in 1990, ko so se pri mojem očetu ob
nedeljskih popoldnevih na šilcu domačega žganja zbirali dobrepoljski preživeli domobranci in
partizani. Obujali so spomine na leta pred drugo svetovno vojno in na svoje mrtve prijatelje, ki
so bili pobiti v vojni in v prvih dveh letih po vojni. Med popisoma 1953 in 1961 se je za
desetino zmanjšalo število prebivalcev. Naslednje občutno znižanje za 6 % je med leti
1971−1981. Po letu 1991 beležimo povečanje števila prebivalstva. To me preseneča, saj šolske
statistike kažejo vsako leto manj šoloobveznih otrok. Menimo, da je potrebno izračunati še
biološki indeks in indeks staranja, da bo lažje razvozlati to neznanko.
Gibanje števila prebivalstva v Dobrepolju in Strugah do leta 1910 v obeh območjih kaže
podobna nihanja. Leta 1931 opazimo v Strugah večjo rast kot v Dobrepolju, ob popisu 1948 pa
je v Strugah verižni indeks 90, v Dobrepolju pa 101. V Strugah sledi vse do leta 1991 dokaj
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stalno enakomerno zniževanje prebivalcev. Zadnji popis beleži zaustavitev negativne rasti. V
Dobrepolju je zelo opazen padec med leti 1953−1961, leta 1971 se število prebivalcev rahlo
poveča, do naslednjega popisa ponovno upade, nato pa je opazno zmerno povečevanje.
Z linijskim grafom Gibanje števila prebivalstva v nekaterih naseljih v občini Dobrepolje 1830 –
2002 sem želel prikazati najbolj značilne oblike gibanja števila prebivalstva v posameznih vaseh
občine Dobrepolje. Na osnovi demografskega razvoja sem izbral za prikaz posameznih tipov
naselij najbolj tipične predstavnike:
• naselja, ki imajo po letu 1931 trend upadanja; tipičen predstavnik je celotno območje Strug;
sem sodijo: Tržič, Tisovec, Rapljevo, Potiskavec, Podtabor, Paka, Četež, Podgorica in
Bruhanja vas;
• naselja, ki so imela viške do leta 1931, nato pa so sledila neznatna nihanja ter ob zadnjem
popisu izkazujejo rahel dvig števila prebivalstva: Cesta, Kompolje, Mala vas, Podgora,
Podpeč, Zagorica, Zdenska vas, Kolenča vas, Lipa in Pri Cerkvi;
• naselje, ki je imelo občuten dvig prebivalstva in nato po dveh desetletjih občuteno znižanje
prebivalstva je Ponikve;
• naselji, ki imata vseskozi zviševanje števila prebivalcev, sta Videm in Predstruge;
• naselja, ki se povečujejo zaradi gradnje vikendov, kjer se po dobrih desetih letih bivanja ob
koncu tedna prebivalci za stalno preselijo; takšno naselje je Hočevje, ki ima kar 125 hišnih
številk; v naselju ločimo stari del, ki je ob cerkvi in novi del v dolžini 1 km ob lokalni cesti
Videm−Krka. Podobne trende ima zaselek Vodice, kjer se ob robu območja z dvema
kmečkima gospodarstvoma pojavlja novo vikend naselje, ki ima že 21 vikendov, ki se ne
razlikujejo od stanovanjskih hiš; podoben trend lahko pričakujemo tudi v vikend naselju na
Videmskem hribu, ki ga od ostalega naselja loči približno 600 m polja.
Graf 2: Gibanje števila prebivalstva v občini Dobrepolje 1830–2002.

Vir: Arhiv RS za leto 1830 (popisi ob nastajanju franciscejskega katastra); Krajevni leksikon
Slovenije 1971; Popis prebivalstva leta 1971, 1981, 1991, 2002.
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Preglednica 3: Gibanje števila prebivalstva v občini Dobrepolje 1830–2002.
Naselje/Leto
Bruhanja vas
Cesta
Hočevje
Kompolje
Mala Vas
Podgora
Podgorica
Podpeč
Predstruge
Ponikve
Videm
Vodice
Zagorica
Zdenska vas
Četež
Kolenča vas
Lipa
Paka
Podtabor
Potiskavec
Pri Cerkvi
Rapljevo
Tisovec
Tržič
Dobrepolje
Struge
Ob. Dobrepolje

1830
162
306
122
410
143
210
120
175
35
240
166
16
254
272
56
135
53
40
64
75
47
137
106
41
2631
754
3385

1869
176
289
127
400
158
176
129
158
31
293
184
15
259
324
47
64
64
45
133
66
51
154
91
54
2719
769
3488

1880
194
326
124
413
189
177
132
192
31
287
205
15
255
382
63
60
69
43
162
86
79
146
95
67
2922
870
3792

1890
200
311
157
510
184
181
130
182
33
296
204
21
282
421
71
90
84
35
157
91
105
139
99
75
3112
946
4058

1900
174
319
139
548
223
156
176
174
44
241
194
29
268
390
56
72
77
40
155
90
117
166
92
44
3075
909
3984

1910
170
311
136
501
190
178
183
177
61
316
217
12
259
333
73
58
71
43
153
72
110
154
89
57
3044
880
3924

1931
157
312
116
570
192
181
207
149
63
319
228
13
295
341
76
74
71
48
188
81
104
169
85
69
3143
965
4108

1948
163
264
131
546
163
152
145
141
80
500
318
12
260
300
65
70
74
26
188
70
83
129
104
63
3175
872
4047

1953
174
281
126
512
157
138
129
129
87
515
363
16
235
330
57
56
75
40
154
69
84
114
96
54
3192
799
3991

1961
132
272
94
485
150
115
108
118
95
452
342
17
233
239
66
45
72
37
133
63
79
108
78
47
2852
728
3580

1971
141
246
94
444
151
126
82
116
130
490
318
16
242
363
64
39
65
32
107
59
62
93
67
45
2959
633
3592

1981
133
243
82
436
139
112
76
117
133
514
370
12
217
221
62
38
70
30
103
50
59
78
55
39
2805
584
3389

1991
135
234
88
457
129
120
74
112
210
416
430
14
218
231
58
47
57
29
96
43
80
69
40
26
2868
545
3413

2002
117
262
125
463
142
123
71
125
237
409
453
16
222
231
58
50
73
34
82
49
82
63
33
24
2996
548
3544

Vir: Arhiv RS za leto 1830 (popisi ob nastajanju franciscejskega katastra); Krajevni leksikon Slovenije 1971; Popis prebivalstva leta 1971, 1981, 1991, 2002
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Graf 3: Gibanje števila prebivalstva v nekaterih naseljih v občini Dobrepolje 1830–2002.

Vir: Arhiv RS za leto 1830 (popisi ob nastajanju franciscejskega katastra); Krajevni leksikon Slovenije
1971; Popis prebivalstva leta 1971, 1981, 1991, 2002.

Graf 4: Gibanje števila prebivalstva v Dobrepolju in Strugah 1830–2002.

Vir: Arhiv RS za leto 1830 (popisi ob nastajanju franciscejskega katastra); Krajevni leksikon
Slovenije 1971; Popis prebivalstva leta 1971, 1981, 1991, 2002.
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4.2 STAROSTNA IN SPOLNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Starostna in spolna sestava prebivalstva sta odraz družbenih in gospodarskih gibanj v občini. Z
gotovostjo lahko trdimo, da je druga svetovna vojna v občini pustila dolgoročne posledice. Ob
popisu prebivalstva leta 1948 opazimo občutno zmanjšanje števila prebivalcev v kategorijah od
20 do 49 let. To zmanjšanje je predvsem posledica smrti med vojno in tik po njej. V ostalih
starostnih skupinah je število prebivalcev v skladu s pričakovanji.
Ob naslednjem popisu leta 1953 obstajajo podatki po starostnih skupinah v razmiku petih let.
Preglednica nam tudi pove, da so dvignili starostno mejo pri zadnji skupini s 60 na 65 let. Iz tega
se da sklepati, da se je življenjska doba prebivalstva začela dvigati. Starostna piramida ali drevo
življenja kaže močno zmanjšanje števila rojstev v najmlajših starostnih skupinah. Tega v
piramidi za 1948 še ni zaznati, ker prikazuje desetletno obdobje 1938−1948. Iz piramide za leto
1953 je možno ugotoviti, da je bilo med leti 1943 in 1948 skoraj 45,7 % manj rojstev kot v
obdobju 1933−1938. To znižanje je posledica trpljenja prebivalstva med vojno ter številnih
smrtnih žrtev. Na žalost ne ostajajo za leto 1953 ločeni podatki za Dobrepoljsko in Struško
dolino.
Ob popisu leta 1961 so podatki za starostna obdobja po posameznih naseljih. Ker niso ločeni po
spolu, se nisem odločil za prikaz v tabeli. Zato pa dajo silo zanimivo sliko naslednji popisni
podatki, ki so za popise 1971, 1981 in 1981 zbrani ločeno po naseljih. Ker je predmet
tega dela občina Dobrepolje, jih je bilo potrebno vse sešteti, da so nastale urejene preglednice. Iz
preglednice za leto 1971 je opazno, v primerjavi z letom 1953, zmanjšanje števila prebivalcev v
starostnih skupinah med 35 in 44 leti. To je še posebno močno v Dobrepolju. Če se povrnemo k
poglavju o gibanju števila prebivalstva, ugotovimo, da je bilo sredi petdesetih let v Dobrepolju
hitro zmanjšanje števila prebivalcev kot posledica selitve v mesta. Iz tega časa imajo Dobrepoljci
največ sorodnikov v Ljubljani, Kranju in Mariboru. V starostni piramidi so opazne vrzeli v
skupinah med 45 in 54 letom, ki so posledice smrti v drugi svetovni vojni ter med 15 in 24 letom,
ki so posledica manjše rodnosti med vojno in po njej. V tem letu še lahko uvrstimo občino v zrel
demografski režim, čeprav se močno čuti pomanjkanje prebivalstva zaradi izgub v vojnem času.
Starostna piramida za leto 1981 nam prikaže zmanjševanje števila otrok, ki je posledica manjšega
števila prebivalstva, ki so se rodili v vojni in prvih letih po njej. V piramidi so opazne tri vrzeli
ter dvig starostne meje, saj je zelo veliko ljudi starejših od 75 let.
Pri popisu 1991 sta dodani starostni skupini med 75 in 79 letom ter med 80 in 84 letom. Na ta
način se je lepo porazdelilo število najstarejših občanov, kar me je motilo pri popisu 1981. leta.
Piramida ne odseva realnih pričakovanj, da se bo število otrok v najnižjem starostnem razredu
povečalo. To je bilo možno pričakovati zaradi velikega števila mladih v obdobju med dvajsetim
in petintridesetim letom, ko naj bi tudi imeli večino otrok. Trendi so enaki v Dobrepolju in
Strugah.
Popis 2002 je kljub dobi informacijske tehnologije bistveno slabši kot popisi leta 1971, 1981 in
1991. Zakon o varstvu osebnih podatkov je povzročil uporabo črke Z (zasebno), zato menim, da
je škoda finančnih sredstev, ki jih je za ta popis namenila država. Če bom imel dovolj časa, bom
ob naslednjem popisu sam pripravil podatke po posameznih naseljih, saj se v občini, ki ima
približno 3500 prebivalcev, vsi dobro poznamo in morebitna priselitev vnese med ljudi pozitivni
nemir, ki vključi priseljence v življenje in delo na vasi in občini. Tako obstajajo za leto 2002 le
podatki za celo občino. Prav tako je statistični urad objavil podatke za občino za leto 2005. Če
pogledamo starostno piramido, potem ne moremo več govoriti o drevesu življenja, temveč o
drevesu smrti. Piramida postaja vse bolj deltoidna − žarna, kar nam pove, da se prebivalstvo v
občini po naravni poti ne bo povečevalo. Padec števila prebivalstva za 2 %, ki ga do leta 2020
predvideva Jakoš v Analizi in projekciji demografskega razvoja v Sloveniji do leta 2020 po
občinah za potrebe prostorskega plana, lahko prepreči le stanovanjska enodružinska novogradnja
v Predstrugah, ki jo predvideva zazidalni načrt občine.
Zanimiv je pogled na spolno sestavo prebivalstva. Ob popisu leta 1948 je bilo v občini le 43 %
moškega prebivalstva, leta 1953 je bilo 44 % moških, njihovo število je ob popisu leta 1971
naraslo na 47 % in leta 1981 na 48 %. Isti delež je ostal tudi leta 1991. V zadnjih petnajstih letih
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je velik del generacije, ki je utrpela največ človeških žrtev med vojno, že umrl. Zato se je ob
popisu prebivalstva leta 2002 število moških približalo polovici. Po podatkih za občino leta 2005
pa je bilo v občini 50,2 % moških. Tako močno zmanjšanje moškega prebivalstva je pomenil hud
udarec razvoju kmetijstva in gospodarskih panog, ki so potrebovale krepko delovno silo. V letu
1948 je v Strugah še bolj primanjkovalo moških (41 %) kot v Dobrepolju (43 %). O pomanjkanju
moške delovne sile piše Ignac Križman: "… Življenje pred vojno je bilo kljub revščini lepo,
veselo in razgibano. Ob večerih si vedno slišal ubrano fantovsko petje: prepevali so nam vsem,
posebno pa svojim dekletom … Ko pa sem se po dolgem času spet vrnil v rodno vas, se mi je
zazdela kot naselje strahov (pisec, je po končani vojni z Vetrinjskega polja odšel v ZDA). Več
kot polovica hiš je razdejanih ali v ruševinah. Ni bilo moške delovne sile, saj so v naši vasi
osvoboditelji pobili kar štiriintrideset mladih mož in fantov. V večini hiš so ostale le mlade vdove
ali pa samska dekleta. Ostalo je le malo mladih delovnih moči, pa še tiste je komunistični sistem
spravil v tovarne" (Križman, 1996, str. 91).
Preglednica 4: Prebivalstvo v občini Dobrepolje po spolu in starosti leta 1948.
1948

%

SK
M
Ž
SK
M
Ž
SK
M
Ž

Skupaj

3014
43 1305
57 1709
872
Struge
41 361
59 511
Občina
3886
Dobrepolje
43 1666
57 2220
Vir: Popis prebivalstva 1948
Dobrepolje

0–10

446
225
221
177
89
88
623
314
309

10–14

15–19

20–29

39–39

40–49

50–59

392
199
193
135
65
70
527
264
263

401
178
223
111
59
52
512
237
275

382
111
271
104
22
82
486
133
353

338
128
210
60
3
57
398
131
267

358
157
201
96
32
64
454
189
265

312
156
156
88
38
50
400
194
206

60>

385
151
234
81
33
48
466
184
282

Slika 19: Do kdaj bodo še vidni takšni prizori na poljih v občini?

Foto: Tamino Petelinšek, oktober 2005
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Preglednica 5: Prebivalstvo občini Dobrepolje po spolu in starosti leta 1953.
1953

%

Skupaj
občina
Dobrepolje

SK
M
Ž

44
56

0–4

272
118
154

5–9

297
146
151

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65>

455
237
218

458
226
232

430
236
194

276
88
188

153
39
114

166
53
113

244
93
151

240
95
145

227
99
128

219
93
126

188
99
89

401
161
240

Preglednica 6: Prebivalstvo občini Dobrepolje po spolu in starosti leta 1971.
1971

%

Dobrepolje

Struge

Občina
Dobrepolje

SK
M
Ž
SK
M
Ž
SK
M
Ž

47
53
48
52
47
53

0–4

255
125
130
45
23
22
300
148
151

5–9

229
124
105
70
45
25
299
169
130

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

221
119
102
58
29
29
279
148
131

210
115
95
41
25
16
251
140
111

172
85
87
18
13
5
190
98
92

192
97
95
30
15
15
222
112
110

187
98
89
43
23
20
230
121
109

204
124
80
51
31
20
255
155
100

195
104
81
53
26
27
248
130
118

145
47
98
33
7
26
178
54
124

80
21
79
14
6
8
94
27
67

156
57
99
32
8
24
178
65
123

181
75
106
42
15
27
223
90
133

151
61
90
39
10
29
190
71
199

114
44
70
35
19
16
149
63
86

75>

136
60
76
29
12
17
165
72
93

Preglednica 7: Prebivalstvo občini Dobrepolje po spolu in starosti leta 1981.
1981

%

SK
M
Ž
SK
M
Ž
SK
M
Ž

0–4

5–9

10–14

214 175 248
108
84 118
106
91 130
30
40
41
Struge
49
17
22
20
51
13
18
21
244 215 289
Občina
48 125 106 138
Dobrepolje
52 119 109 151
Vir: Popis prebivalstva 1953, 1971, 1981
Dobrepolje

47
53

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

234
113
121
657
43
24
301
156
145

212
110
102
50
30
20
262
140
122

191
115
76
30
21
9
221
135
85

156
74
85
18
11
7
177
85
92

183
97
86
25
14
11
208
111
97

164
86
78
43
20
23
207
106
101

187
112
75
47
29
18
234
141
93

184
88
96
47
21
26
231
109
122

132
36
96
32
7
25
164
43
121

77
18
59
11
6
5
88
24
64

138
50
88
25
7
18
163
57
106

135
49
88
33
12
21
168
61
107

75>

174
54
120
38
14
24
212
68
144
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Preglednica 8: Prebivalstvo občini Dobrepolje po spolu in starosti leta 1991.
1991

%

0–4

5–9

SK
M
Ž
SK
M
Ž
SK
M
Ž

223
Dobrepolje
47 117
53 106
33
Struge
51
22
49
11
256
Občina
48 139
Dobrepolje
52 117
Vir: Popis prebivalstva 1991

207
92
115
41
18
23
248
110
138

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75–79

80–84

210
103
107
27
13
14
237
116
121

166
77
89
38
20
18
204
97
107

232
110
122
37
20
17
269
130
139

235
113
122
55
34
21
290
147
143

214
113
101
39
26
13
253
139
114

184
110
74
24
15
9
208
125
83

150
69
81
17
11
6
167
80
87

171
90
81
34
13
21
195
103
92

165
83
82
42
19
23
207
102
105

183
108
75
46
28
18
229
136
93

164
79
85
45
21
24
209
100
109

121
34
87
31
5
26
152
39
113

72
19
53
10
6
4
82
15
57

93
35
58
13
3
8
106
38
68

66
19
47
12
3
9
78
22
56

85>

23
10
13
7
3
4
30
13
17

80–84

85>

Preglednica 8: Prebivalstvo občini Dobrepolje po spolu in starosti leta 2002.
2002

%

0–4

SK
M
Ž

196
49,4
89
50,6 107
Vir: Popis prebivalstva 2002
Občina
Dobrepolje

5–9

182
88
94

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

75–79

263
147
116

267
129
138

253
131
122

228
119
109

233
127
106

283
146
137

280
147
143

221
132
89

166
81
85

177
91
86

196
90
106

205
105
100

175
78
97

123
32
91

75–79

45
11
34

41
6
35

Preglednica 9: Prebivalstvo občini Dobrepolje po spolu in starosti leta 2005.
2005

%

SK
M
Ž

0–4

5–9

201 195
Občina
50,2 112
96
Dobrepolje
49,8
89
99
Vir: Statistični urad …, 2005

10–14

15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70–74

210
106
104

267
146
121

266
125
141

270
139
131

207
112
95

267
132
135

312
161
151

260
143
117

212
119
93

166
87
79

190
89
101

191
90
111

188
98
90

166
61
95

80–84

85>

67
10
57

27
10
27

34
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Graf 5: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v občini Dobrepolje 1948.
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40–49

39–39
moški
ženske

20–29

15–19

10–14

0–10
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200
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Vir: Popis prebivalstva 1948
Graf 6: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v občini Dobrepolje 1953.

65>
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
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moški

30–34

ženske
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20–24
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0–4
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Vir: Popis prebivalstva 1953
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Graf 7: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v občini Dobrepolje 1971.
75>
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65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44

moški

35–39

ženske
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15–19
10–14
5–9
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Vir: Popis prebivalstva 1971
Graf 8: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v občini Dobrepolje 1981.
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Vir: Popis prebivalstva 1981
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Graf 9: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v občini Dobrepolje 1991.
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Vir: Popis prebivalstva 1991
Graf 10: Prebivalstvo po starostnih skupinah in spolu v občini Dobrepolje 2002
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4.2.1 STAROSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA V LUČI
PARAMETROV

DEMOGRAFSKIH

Ker nam piramide običajno ne odgovorijo natančno o starostni sestavi prebivalstva, uporabljamo
indeks staranja. Prikazuje razmerje med mladim prebivalstvom do 20 let in starim nad 60 let
(nekateri uporabljajo razmerje 15 : 65). Indeks dobimo tako, da število starejših delimo s
številom mladih in količnik pomnožimo s sto. Čim večji je indeks staranja, več je starejših ljudi.
Pri idealnem demografskem razvoju naj bi bil indeks 40, vrednosti več kot 80 pa povedo, da
lahko pričakujemo zmanjševanje števila prebivalstva. Ob prvih povojnih popisih je bil indeks
staranja v občini še dokaj ugoden. Po letu 1961 pa se je neprestano povečeval; kritično vrednost
smo dosegli ob popisu 1991, leta 2005 pa je že presegel 100. V občini se bo glede na indeks
staranja prebivalstvo zmanjševalo, če ne bo bistvenega priseljevanja.
Preglednica 10: Indeks staranja v občini Dobrepolje v obdobju 1948–2005.
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2005
Dobrepolje
45.8
/
55,7
56,9
70,1
58,5
/
Struge
25.9
/
49.1
59,5
86,4
72,3
/
Občina Dobrepolje
40.2
39
54,4
57,4
72,6
60.5
91,9 105,4
Vir: Popis prebivalstva 1948, 1953, 1971, 1981, 1991, 2002; Statistični urad …, 2005.
Staranje prebivalstva prikazuje tudi preglednica. V njej smo ravno tako v starostno skupino
mladih uvrstili prebivalce do 20 let, v staro pa občane nad 6o let. To razmerje je bilo v občini
1 : 3,6 v letu 1948, v letu 2005 pa je padlo na 1 : 1,05. To pomeni, da bo kmalu na enega
mladega prebivalca en starejši občan.
V občini Dobrepolje je bilo v letu 1948 le 45 % prebivalcev občine v zrelem obdobju. Pri
izračunih za tabelo 11 smo mlado populacijo smatrali do dvajsetega leta, v kategorijo starega
prebivalstva pa smo vključili starejše od šestdeset let.
Podatki za občino leta 1948 prikazujejo kar 43 % mladega prebivalstva in tudi 12 % starega. Ob
tem smo takoj v dilemi, v kateri demografski režim (sestavo) uvrstiti prebivalstvo občine.
Kriteriji za razvrščanje starostnih sestav so sledeči: v mlado starostna sestavo sodijo populacije,
kjer imajo več kot 35 % mladih in manj kot 8 % starih; v zreli sestavi so populacije, kjer je manj
kot 35 % mladih in več kot 8 % starih; staro starostno sestavo tvorijo populacije kjer je manj kot
35 % mladih in več kot 12 % starih; v ostareli starostni sestavi pa je manj kot 30 % mladih in
več kot 25 % starih (Geografski atlas Slovenije …, 1998, str. 149).
Pri razvrščanju v posamezne sestave pogrešamo v letu 1948 in 1953 predvsem zrelo
prebivalstveno skupino. Po letu 1971 sodi prebivalstvo v občini v staro starostno skupino. Po
podatkih za leto 2002 in 2005 pa se občani močno približujejo ostareli starostni sestavi. V prvih
povojnih letih je primanjkovalo predvsem zrelega prebivalstva, po letu 1991 se je delež ljudi v
produktivni dobi vzpodbudno povečal, žal pa sledimo padanju mladega prebivalstva v vseh
popisih po drugi svetovni vojni. Po letu 1991 se izjemno hitro povečuje delež starejših.
V Strugah je bilo vse do leta 1961 vzpodbudno število mladih, nato pa je ta delež hitro padel. V
Dobrepolju pa je bilo ob prvem povojnem popisu predvsem prebivalstva v zreli skupini zelo
malo. Menim, da je osnovni vzrok za takšna demografska gibanja potrebno iskati v drugi
svetovni vojni. Mislim, da si ni težko predstavljati, kaj za agrarno pokrajino, kjer je vse delo
ročno, pomeni pomanjkanje delovno aktivnega prebivalstva.
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Preglednica 11: Biološki indeks v občini Dobrepolje v obdobju 1948–2005.
1948
1953
1961
1971
1981
1991
2002
2005
ml. zre. sta. ml. zre. sta. ml. zre. sta. ml. zre. sta. ml. zre. sta. ml. zre. sta. ml. zre. sta. ml. zre. sta.
Dobrepolje 41 42 17 /
/
/
31 44 25 32 48 20 31 50 19 28 53 19 /
/
/
/
/
/
Struge 43 48
9 /
/
/
31 45 24 34 43 23 28 54 18 26 52 22 /
/
/
/
/
/
Občina Dobrepolje 43 45 12 37 48 15 31 44 25 31 49 20 31 50 19 28 53 19 26 52 22 24 53 23
Vir: Popis prebivalstva 1948, 1953, 1971, 1981, 1991, 2002; Statistični urad …, 2005.

Preglednica 12: Razmerje stari : mladi v občini Dobrepolje v obdobju 1948–2005.
1948
stari

1953
1961
1971
1981
1991
2002
2005
mladi stari mladi stari mladi stari mladi stari mladi stari mladi stari mladi stari mladi
Dobrepolje
1
3,2
1
/
1
1,7
1
1,9
1
1,7
1
1,5
1
1
Struge
1
5,2
1
/
1
1,7
1
1,5
1
1,4
1
1,3
1
1
Občina Dobrepolje
1
3,6
1
2,6
1
1,7
1
1,9
1
1,7
1 1,43
1 1,15
1 1,05
Vir: Popis prebivalstva 1948, 1953, 1971, 1981, 1991, 2002; Statistični urad …, 2005.
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4.2.2 ZMANJŠANJE ŠTEVILA OBČANOV V DOBREPOLJU IN STRUGAH ZARADI
DRUGE SVETOVNE VOJNE
Preglednica 13: Pobiti med drugo svetovno vojno, neposredno po njej, in politični begunci v
občini Dobrepolje.

naselje
Bruhanja vas
Cesta
Hočevje
Kompolje
Mala vas
Podgora
Podgorica
Podpeč
Predstruge
Ponikve
Videm
Vodice
Zagorica
Zdenska vas
Četež
Kolenča vas
Lipa
Paka
Podtabor
Potiskavec
Pri Cerkvi
Rapljevo
Tisovec
Tržič
Dobrepolje
Struge
Občina Dobrepolje

A

B

C

domobranci

partizani

pol. begunci

11
38
1
48
20
31
10
7
4
16
18
3
35
32
8
5
3
8
32
8
22
14
8
8
274
116
390

4
7
3
20
5
1
3
2
4
10
5
0
4
7
1
7
12
1
2
4
0
3
0
6
75
36
111

0
2
0
12
4
0
2
1
0
0
0
0
2
5

28
13
41

A+B+C
skupaj
15
47
4
80
29
32
15
10
8
26
23
3
41
44
9
12
15
9
34
12
22
17
8
14
377
165
542

Vir: Nučič, 1995; Nučič,1996; Kikelj, 1987; Meglen, 2006.
Ker sem ugotovil, da starostna spolna sestava prikazuje močno zmanjšanje števila
Dobrepoljcev in Stružancev ter prebivalstva v zreli dobi, sem poiskal razne vire, s pomočjo
katerih sem napravil preglednico. Poudariti moram, da se za vsako številko skriva ime in
priimek, ki je doživel težke vojne ali povojne čase. V preglednici so zabeleženi občani občine
Dobrepolje in ne žrtve, ki so morda padle na ozemlju občine, pa niso bile občanke te občine.
Pod označbo domobranci sem uvrstil vse, ki so padli v bojih kot vaški stražarji, domobranci,
občani, ki so padli kot žrtve revolucije na osvobojenem ozemlju občine Dobrepolje zaradi
delovanja politkomisarjev, in umorjene, ki niso želeli oditi v partizansko vojsko. Pod postavko
partizani so zabeležene vse žrtve, ki so padle kot borci, italijanski in nemški talci in
taboriščniki. Zanesljivost podatkov v stolpcu domobranci je 96 %, v stolpcu partizani je za
Struge 100 %, medtem ko naj bi bila zanesljivost podatkov za dobrepoljske vasi 80 %. Podatke
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sem za ta del povzel po knjigi, ki jo je izdala ZZB NOV Grosuplje. Moja mama trdi, da je bilo
v Dobrepolju več padlih na partizanski strani, žal pa se vseh imen ne spominja več.
V stolpcu politični begunci so zabeleženi tisti, ki se iz Koroške niso vrnili v Slovenijo po
končani vojni ali pa so odšli na skrivaj iz socialistične države v ZDA, Argentino in Avstralijo.
Ker je vsako življenje, ne glede na kateri strani državljanske vojne je padlo, vredno človeka,
sem v analizi uporabljal le podatke v stolpcu skupaj. Prepričan sem, da je bila sprava med
udeleženci v državljanski vojni že narejena in ne bi smeli dovoliti politikom, ki niso bili nikoli
priča tem težkim dogodkom dobrepoljske zgodovine, da bi podpihovali mlade rodove v
sovraštvu do ene ali druge strani. Sam sem se veliko naučil od očetovih prijateljev, ki so bili
tako domobranci kot partizani (on ni bil na nobeni strani). Ko sem videl ob očetovi krsti
partizana in domobranca, ki sta jokala objeta za prijateljem iz mladih let, sem začutil, da sprava
ni v kopici govoranc, temveč v dejanjih, ki niso pred kamerami. Da je padlo toliko žrtev v
občini, so gotovo krivi tudi spori med posameznimi družinami še iz predvojnega časa. Fant se
je npr. maščeval dekletu le zato, ker je pred začetkom vojne zavrnila njegovo snubitev.
Čas po končani vojni je na dobrepoljsko občino odvrgel prekletstvo državljanske vojne, zato
tudi redki domačini, ki so se borili na strani zmagovalcev, niso mogli v dolino vsaj dvajset let
po koncu vojne pripeljati nobenega napredka.
V občini Dobrepolje je bilo zaradi vojne ubitih 542 ljudi, 41 pa jih je še odšlo v tujino. To je
predstavljalo v Dobrepolju (377l judi) 10,7 % vse populacije, v Strugah pa kar (165 ljudi) 15,9
% predvojnega števila prebivalcev. V celotni občini je bilo torej pobitih 11,8 % vseh ljudi. Iz
starostno-spolne sestave je razvidno, da so to bili predvsem ljudje, ki naj bi prevzeli fizično
kmečko delo od starejše generacije. S pomočjo preglednice, ki prikazuje prebivalstvo po spolu
in starosti v letu 1953, sem s pomočjo matematičnih formul ugotovil, da se je med vojno in po
njej v Dobrepolju rodilo vsaj 112 otrok manj, v Strugah pa 49 manj. Tako sem izračunal, da je
bilo ob popisu leta 1948 v Dobrepolju za 15,4 % (489 ljudi) in v Strugah za 24,5 % (204 ljudi)
ljudi manj, kot bi jih bilo ob nadaljevanju predvojnih demografskih trendov. Za občino pa to
pomeni zmanjšanje prebivalstva za 17,3 % (693 ljudi). Če bi bilo leta 1948 v občini leta 1948
4740 prebivalcev, bi bilo bistveno drugačno razmerje med spoloma. Prepričan sem, da bi bil
proces zaraščanja kmetijskih površin počasnejši, hkrati pa bi danes ne imeli toliko ostarelega
prebivalstva.
Slika 20: Razpelo na Plani ob cesti proti Hočevju nas opominja na grozote vojne.

Foto: Tamino Petelinšek, februar 2006
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4.3 SELITVE
Iz dobrepoljske občine se je začelo izseljevanje po letu 1870. Tedaj se je naravni prirastek
dvignil, agrarna pokrajina je postala preveč gosto naseljena, kmetje so imeli zemljiško odvezo
in zato so se odločili za selitve. Preglednico selitev do leta 1954 sem napravil s pomočjo
poimenskega seznama izseljencev med leti 1880 in 1954, ki ga ima Janez Miklič v diplomski
nalogi. V 75 % vseh odselitev v občini so bili moški, ostalo so bila dekleta, žene in otroci. Med
leti 1880 in 1890 se je iz občine odselilo v ZDA in deloma še Argentino 4,8 % ljudi. Sledili sta
še dve močni selitveni obdobji do začetka prve svetovne vojne. Zanimiv je podatek, da je bil
drugi selitveni val med obema vojnama bistveno manjši kot prvi. Izselilo se je 2,8 % občanov.
Zelo malo jih je sedaj odšlo v ZDA. Večina se je zaustavila v Franciji, Belgiji in Argentini. Po
končani vojni se je odselil še 1 % političnih beguncev. Od vseh teh ljudi se je vrnilo le 20 %
ljudi, ostali so ostali v tujini in postali so izseljenci.
V šestdesetih letih beležimo novo obliko selitev: ekonomske selitve v Kanado, Avstralijo,
Zahodno Nemčijo, Avstrijo, Švico, Italijo, Francijo, Švedsko. Te ljudi naša statistika vodi kot
delavce na začasnem delu v tujini. S tujine se je do leta 2002 vrnilo 34 % delavcev na začasnem
delu. Poudariti pa velja, da so njihovi otroci pognali korenine v državi, kjer so se rodili, in zato
so le redki, ki so se s starši vrnili nazaj v občino. Kar 52 % jih je zaprosilo za državljanstvo
države, v kateri so živeli. To v številki pomeni 99 ljudi, kar je isto, kot da ne bi bilo ene od
večjih vasi v Strugah. Ob popisu 2002 je živelo v tujini le 27 delavcev in njihovih družinskih
članov, kar predstavlja le 0,7 % občanov.
V občini vse bolj prevladujejo dnevne selitve v Grosuplje in Ljubljano. Te so se začele v
začetku šestdesetih let s pomočjo vlaka, ki je vozil na relaciji Kočevje–Ljubljana. Ko se je sredi
šestdesetih let pojavila redna avtobusna povezava med Strugami in Ljubljano za večino
dnevnih migrantov iz občine, ni bil več zanimiv prevoz po železnici. Vzrok je bila predvsem
oddaljenost železniške postaje od posameznih vasi. V zimske času so mnogi hodili v mrazu dve
uri, da so prišli do železniške postaje, in ravno toliko po končanem delu. Tako so za prevoz na
delo in domov izgubili do šest ur dnevno. Konec šestdesetih je bila uvedena avtobusna delavska
linija Hinje–Litostroj. Veliko ljudi se je tedaj odločilo za zaposlitev. Postali so polkmetje. Z
ukinitvijo potniškega vlaka na relaciji Ljubljana–Kočevje leta 1967 se dokončno pokažejo
vsem občanom enake možnosti za odhod na delo v Grosuplje in Ljubljano s pomočjo
avtobusnega prevoza.
Po letu 1985 občani vse manj uporabljajo avtobusni prevoz za na delo. Dvig standarda v
devetdesetih je skoraj v vsako gospodinjstvo pripeljal vsaj en avtomobil. Tako so sedaj tudi iz
Dobrepolja zjutraj daljše kolone osebnih avtomobilov proti Grosuplju, v popoldanskih urah pa
v obratni smeri.
Slika 21: Dobrepolje in Struge leta 1966; prometno še dokaj zaprta pokrajina.

Vir: ZGS, KE Dobrepolje
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Preglednica 14: Gibanje števila izseljencev in delež izseljencev od skupnega števila prebivalcev v občini Dobrepolje 1880–1954.
Naselje/Leto 1880–1890
1890 –1900
vrnili odšli
odselili vrnili
odselili vrnili
Bruh. vas
14
1
17
7
Cesta
13
8
43
6
Hočevje
0
0
5
0
Kompolje
20
0
34
1
Mala Vas
12
0
19
3
Podgora
6
0
13
1
Podgorica
5
0
4
Podpeč
5
0
19
1
Predstruge
4
0
2
0
Ponikve
19
0
25
0
Videm
4
3
3
0
Vodice
2
0
4
0
Zagorica
32
0
41
6
Zdenska vas 6
0
29
2
Dobrepolje 142
12
258
27
Struge
58
1
57
6
Občina
Dobrepolje
200
13
315
33
Deleži odseljenih od skupnega števila prebivalstva
Dobrepolje
4,6
8,4
Struge
6,1
6,2
Občina
Dobrepolje
4,9
7,9
Vir: Miklič, 1955

1900–1918

1918 –1941

1941 – 1954

1880 –1954

1880–1954

odselili
19
47
18
55
26
22
8
23
2
15
20
0
53
26
334
131

vrnili
4
6
2
9
3
6
3
4
0
12
2
1
17
8
77
41

odselili
5
21
2
11
13
7
0
13
7
3
5
0
12
2
101
19

vrnili
4
8
1
7
2
0
1
6
4
5
3
0
5
4
50
6

odselili
0
2
0
12
4
0
2
1
0
0
0
0
2
5
28
13

vrnili
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
4
2

odselili
55
126
25
132
74
48
19
61
15
62
32
6
140
68
863
278

vrnili
17
29
3
17
8
7
4
12
4
17
9
1
28
14
170
56

% vrnjenih
31
2
12
13
11
15
21
20
27
27
28
16
20
21
20
20

465

118

120

56

41

6

1141

226

20

10,9
14,8

3,2
1,9

0,8
1,6

5,6
6,1

11,8

2,9

1,02

5,7
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Preglednica 15: Delavci v tujini in njihovi družinski člani iz občine Dobrepolje 1971–2002.

leto

1971

1981

1991

2002

1971 –2002

ocena
zapos- druž.
zapos- druž.
zapo- druž. sku
naselje
člani skupaj
člani skupaj sleni člani -paj odšli vrnili
leni
leni
2
Bruhanja vas
4
1
3
4
3
7
8
5
5
Cesta
10
0
5
4
0
4
9
1
0
Hočevje
4
0
0
0
0
0
4
4
13
Kompolje
14
2
15
12
5
17
25
7
0
Mala vas
3
0
0
3
0
3
3
1
0
Podgora
2
0
0
0
0
0
2
2
1
Podgorica
1
0
1
0
0
0
1
1
1
Podpeč
2
0
1
0
0
0
2
1
0
Predstruge
1
0
0
4
2
6
7
2
10
Ponikve
14
9
19
16
9
25
42
6
2
Videm
4
1
3
1
1
2
4
4
0
Vodice
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Zagorica
19
6
12
5
3
8
24
8
3
Zdenska vas
8
4
7
7
0
7
10
3
0
Četež
2
0
0
0
0
0
2
2
1
Kolenča vas
6
0
1
1
0
1
6
5
0
Lipa
1
0
0
1
0
1
0
0
0
Paka
2
0
0
0
0
0
2
2
6
Podtabor
1
5
11
7
2
9
12
2
1
Potiskavec
6
3
4
2
2
4
7
3
1
Pri Cerkvi
4
0
1
2
0
2
4
2
9
Rapljevo
8
3
12
7
1
8
13
4
0
Tisovec
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Tržič
3
0
2
2
2
4
4
0
63
Občina Dobrepolje
119
34
97
78
30
108
15
12 27
191
65
Vir: Popis prebivalstva 1971, 1981, 1991, 2002; Ocena Grandovec za število vrnjenih med leti 1971–2002.
zaposleni in
druž. člani

1971 –2002
% vrnjenih
63
11
100
28
33
100
100
50
29
14
100
0
33
30
100
83
0
100
16
43
50
31
0
0
34
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4.4 ZAPOSLITVENA SESTAVA
Za celotno območje občine je značilna izjemna deagrarizacija. Leta 1953 je bilo v primarnem
sektorju kar 72 % vseh zaposlenih. V Strugah jih je bilo celo 86 %. Drugi sektor je bil terciarni,
kjer je bilo 14 % zaposlenih. V tistem času so bile po nekaterih vaseh manjše obrtne delavnice.
Obrtniki (mizarji, čevljarji, kovači, krojači, mlinarji, žagarji, trgovci) so delali predvsem za
potrebe domačega prebivalstva. V Strugah je bil ta sektor še manj razvit. Zaposlene v
kvartarnem sektorju so tedaj predstavljali učitelji, zaposleni na občini, zdravstvenem domu …
Najmanj je bilo zaposlenih v industriji. Zaposleni so bili predvsem v stolarni in apnenici.
Dnevnih migrantov izven občine je bilo malo.
Šestdeseta in sedemdeseta leta so v znamenju zmanjševanja števila ljudi v primarnem sektorju.
Začenja se proces deagrarizacije, ki se v letu 2010 verjetno približuje najnižji točki. Do leta 1981
je bilo že 36 % zaposlenih v industriji. Povečeval se je tudi delež zaposlenih v kvartarnem in
terciarnem sektorju. Z ustanovitvijo tovarne Iskra leta 1960 se je začelo hitro preslojevanje
kmečkih gospodarstev v mešane kmetije, kjer so ljudje po končanem delu za tekočim trakom
obdelovali še manjše kmetije v popoldanskem času. Hitra rast zaposlovanja v industriji je
sovpadala z načeli socialističnega gospodarstva. Zaposlovanje v industriji je vplivalo na rast
naselja Predstruge, kjer je bilo leta 1958 zaposlenih kar 58 % prebivalcev v industriji.
Gospodarska kriza v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je zaustavila hitro zmanjševanje
zaposlenih v primarnem sektorju. Po osamosvojitvi pa se je delež zaposlenih v primarnem
sektorju znižal na 3 %. Struge so doživele v desetih letih skoraj neverjetno znižanje z 29 % na
4 %. Ob tem velja poudariti, da se je v tem popisnem obdobju močno zmanjšalo število
zaposlenih v GG Kočevje. Leta 2002 so bili za celotno občino zaposleni le še trije ljudje na
Zavodu za gozdove Slovenije. Od njih je bil le eden občan dobrepoljske občine. Proizvodni del
gozdnega gospodarstva je odpustil vse delavce. Industrializacija je med prebivalstvom pustila
predvsem nizko izobrazbeno strukturo, ker se je veliko mladih deklet zaposlilo za tekočim
trakom. Ko je podjetje Iskra na začetku devetdesetih izgubilo jugoslovansko tržišče, so mnoge
delavke in delavci iskali zaposlitev izven občine. Občani smo imeli veliko srečo da je nova
oblast, po aprilskih volitvah 1990 imela posluh za izolirano Dobrepoljsko-Struško dolino.
Razširjen in asfaltiran je bil 5 kilometrski odsek regionalne ceste Račna–Zdenska vas. Na ta
način so bile ljudem omogočene lažje dnevne migracije v Grosuplje in Ljubljano. V kvartarnem
in terciarnem sektorju je bilo leta 2002 zaposlenih 53 % vseh ljudi, ki so ustvarjali prihodek. To
je dokaj vzpodbuden delež. Žal pa se v zadnjih letih v lesni in živilski industriji v občini pojavlja
velik problem novih delavcev. V občini je sicer 6 % brezposelnost, vendar med temi ljudmi
zaradi socialne politike in dopuščanja sive ekonomije ni nobene želje, da bi se zaposlili. V letu
2005 se je prvič v naši občini zaposlilo 24 državljanov Češke in Slovaške. V Dobrepoljski občini
bi lahko vsi dobili zaposlitev, če bi jo želeli. V novembru 2005 sem bil na banki priča dogodku,
ko sta brezposelna mož in žena prinesla na banko vezat preko 4 milijone tolarjev. Ali se ne bi
bilo potrebno vprašati, od kje brezposelnim tolikšne vsote denarja? Če bi bila v državi urejena
socialna in davčna politika, menim, da ob popisu 2002 ne bi bila neznana uvrstitev v določen
sektor kar za 5 % občanov.
Če primerjamo indekse pri zaposlitveni sestavi med leti 1953 in 2002, je potrebno omeniti poleg
indeksa 3 v primarnem sektorju indeks 1018 v sekundarnem ter 366 v kvartarnem sektorju. Ob
popisu leta 1961 in vseh nadaljnjih popisih beležimo v Ponikvah izjemno visok delež zaposlenih
v kvartarnem sektorju. Tako visok delež (celo 52 %) je posledica odprtja doma za invalide in
invalidskih delavnic. Ta je začel z delom že leta 1937, vendar je vojna zaustavila njegov razvoj.
V sekundarnem sektorju je indeks 1991–2002 92, kar pomeni, da se je prvič po letu 1953 v
okviru popisov začelo zmanjševati število zaposlenih v industriji. Prepričan pa sem, da temu
sektorju vendarle ne sledi tako temna usoda zmanjševanja zaposlenih, kot je bila v primarnem
sektorju.
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Preglednica 16: Zaposleni po sektorjih dejavnosti z indeksi spreminjanja zaposlovanja po
posameznih sektorjih, v občini Dobrepolje med leti 1953–2002.

naselje
Občina
Dobrepolje
1953
1961
1971
1981
1991
2002
Dobrepolje
1953
1961
1971
1981
1991
2002
Struge
1953
1961
1971
1981
1991
2002

primarni s.
skupaj število %

sekundarni s.
število %

terciarni s.
število %

kvartarni s.
število %

ostalo, neznano
število %

1969
2055
1635
1561
1627
1414

1316
862
420
345
347
45

72
64
53
27
21
3

56
130
265
562
588
570

3
6
16
36
36
41

283
396
335
314
387
414

14
19
20
20
24
30

90
93
165
238
293
329

5
5
10
15
18
23

111
120
7
28
10
56

6
6
0
2
1
2

1560
1681
1378
1310
1379
1183

1024
666
312
273
275
35

69
61
48
24
20
3

52
125
233
492
527
485

3
7
17
38
38
41

263
355
316
268
309
330

17
21
23
20
22
28

78
86
158
210
259
279

5
5
11
16
19
24

90
91
5
28
6
54

6
5
0
2
0
5

409
374
257
251
248
231

292
196
108
72
107
10

86
78
76
43
29
4

4
5
32
70
61
85

1
1
12
28
25
37

20
41
19
46
78
84

5
11
7
18
31
36

12
7
7
28
34
50

3
2
3
11
14
22

21
29
2
0
4
2

5
8
1
0
2
1

Občina
Dobrepolje
91
67
125
205
69
55
640
46
98
67
219
242
99
101
105
123
93
13
92
107
56
3
1018
146
Vir: Popis prebivalstva 1948, 1953, 1971, 1981, 1991, 2002.

indeks53/ 61
indeks 61/71
indeks 71/81
indeks 81/91
indeks 91/02
indeks 53/02

110
184
133
123
108
366

101
5
560
21
900
60
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Graf 11: Zaposleni po sektorjih dejavnosti v občini Dobrepolje med leti 1953 in 2002.

%
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1953 1961 1971 1981 1991 2002

primarni s.

72

64

53
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21

3

sekundarni s.

3

6

16
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41

terciarni s.

14

19
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24

30

kvartarni s.

5

5

10

15

18

23

Vir: Popis prebivalstva 1948, 1953, 1971, 1981, 1991, 2002

4.5 AKTIVNO IN KMEČKO PREBIVALSTVO
Tudi pri podatkih za določitev kmečkega in aktivnega prebivalstva so podobni problemi kot pri
zaposlitveni sestavi. Za opise 1961, 1971, 1981 in 1991 so podatki le za naselja, ki jih je v
ustreznih preglednicah potrebno urediti, da dobimo končno preglednico. Leta 2002 so zaradi
zaupnosti podatki nepopolni. Tako manjkajo podatki za posamezna naselja, zaradi tega tudi ni
bilo mogoče v tabeli izračunati ločenih podatkov za Dobrepolje in Struge. Tudi za celotno
občino niso podatki popolni; manjkajo za aktivno prebivalstvo, razdeljeno po spolu.
S pomočjo preglednice sem ugotovil, da se je v 41 letih število aktivnega prebivalstva
zmanjšalo za četrtino. Ob tem je potrebno poudariti, da se je število prebivalcev v istem obdobju
zmanjšalo le za 1 %. V Strugah je zmanjšanje aktivnega prebivalstva še malo večje (28 %) kot v
Dobrepolju (24,4 %). Močno je poraslo število oseb z lastnim prihodkom (upokojencev); indeks
302 nam jasno kaže trend. V zadnjem enajstletnem obdobju se je število upokojencev povečalo
za 28,5 %. Za 9,5 % se je zmanjšalo v enainštiridesetih letih vzdrževano prebivalstvo. Čas
trajanja vzdrževanja se je podaljšal skoraj za tretjino. Iz teh kazalcev se da sklepati, da se močno
zmanjšuje delež mladega prebivalstva. Popis 2002 izkazuje 7,8 % brezposelnega prebivalstva.
Zanimivi so podatki za kmečko prebivalstvo, ki se je najhitreje zmanjševalo do leta 1981.
Zniževanje se je v osemdesetih letih skoraj zaustavilo, v samostojni državi pa se je ponovno
povečalo. Ob zadnjem popisu je imela občina le še 4 % kmečkega prebivalstva. V okviru
aktivnega prebivalstva je kmečkega še 5 %, izjemno pa se zmanjšuje delež vzdrževanega
kmečkega prebivalstva, ki je upadel v primerjavi z letom 1961 na 9 %. Omenim naj, da tu niso
učenci, temveč so to ostarele kmečke žene z majhnih kmetij, ki si niso mogle plačevati
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prispevkov za pokojnino. V skladu z našo zakonodajo prejemajo te žene mesečno približno
30.000,00 SIT državne pomoči. Ob naslednjem popisu pričakujemo še bistveno nižji delež
kmečkega prebivalstva. Kdaj bomo prišli do 0 %? Struge so doživele še hitrejšo socialno
preobrazbo kot Dobrepolje. Leta 1953 je bilo v Strugah kar 70 % kmečkega prebivalstva, v
Dobrepolju pa 50 %. Ob zadnjem popisu so imele Struge le še dve odstotni točki več kmečkega
prebivalstva kot Dobrepolje.
Preglednica 17: Prebivalstvo v občini Dobrepolje po aktivnosti 1961– 2002.
NASELJE

SKUPNO AKTIVNO PREB.
KMEČKO PREBIVALSTVO
skupaj moški ženske l.priho vzdr- skupaj %
AKTIVNO
vzdrd.
ževani
ževani
skupaj moški ženske
%

Občina
Dorepolje
1961
2048 1104
961
294 1236 1931
54
63
576
1971
1760
951
803
329 1393 1335
37
42
340
1981
1610
888
717
396 1291
508
15
23
144
1991
1695
929
777
692
918
387
11
20
147
2002
1536
889 1119
142
4
5
39
Dobrepolje
1961
1674
883
798
268
908 1419
50
60
424
1971
1461
784
672
290 1108
958
32
45
249
1981
1344
718
625
331 1066
399
14
24
108
1991
1433
776
668
579
768
312
11
18
120
2002
1267
754
950
108
3,6
4,5
27
Struge
1961
374
221
163
26
328
512
70
76
152
1971
299
167
131
39
285
377
60
69
91
1981
266
170
92
65
225
109
19
30
36
1991
262
153
109
113
150
75
14
26
27
2002
269
0
0
135
169
34
6
10
12
Vir: Popisi prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj 1961, 1971, 1981, 1991, 2002

721
525
258
178
46

639
448
147
62
57

587
409
214
138
30

408
300
118
54
51

134
116
44
40
16

231
148
29
8
6
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Graf 12: Gibanje števila kmečkega prebivalstva v občini Dobrepolje po popisih med 1953 in
2002.

Struge
leto 2002
leto 1991

Dobrepolje

leto 1981
leto 1971
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občina

leto 1953
0

20
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80

100

delež kmečkega prebivalstva (%)

Vir: Popisi prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002.
Slika 22: Ali se kmetijstvu v Dobrepolju in Strugah resnično obetajo težki časi?

Foto: Tamino Petelinšek, maj 2005. Pogled od Stare luže proti Kamen vrhu,
ki je priljubljena pohodniška točka na hribovju Mala gora.
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5 ZEMLJIŠKE KATEGORIJE
Ko sem na Geodetski upravi Grosuplje in Kočevje dobil podatke za zemljiške kategorije po
posameznih katastrskih občinah in jih nato seštel za celotno občino Dobrepolje, so se mi zdeli
podatki zastareli, zato sem iskal še ostale vire. Pri tem sem si najbolj pomagal s podatki o
gozdovih, ki so jih neprestano obnavljali na GG Kočevje za posamezne GGE. V tabeli in obeh
grafih sem prikazal primerjavo teh podatkov.
Preglednica 18: Zemljiške kategorije na območju občine Dobrepolje.
1900
kataster

zem. kat.

1961
1998
2003
kataster kataster kataster

1953
Miklič

1961
GG Koč.

gozdovi
travniki
pašniki
njive
sadovnjaki
nerodovitno

29,10
27,10
29,60
12,80
0,00
1,40

40,10
22,20
24,49
11,08
0,33
1,80

46
19,2
23,5
10,23
0,42
0,65

49,73
16,7
20,47
10,3
0,38
2,42

38,76
19,77
25,24
14,43
0,30
1,50

Skupaj

100,00

100,00

100

100

100,00

1971
2001 2005
ocena
GG
GG
Koč.
Koč Zavod…
50,7 67,33 76,86
77
16
7,5
20,2
4,15
10,8
8,5
0,4
0,35
1,9
2,5
100

100

Vir: Goznogospodarski načrti GG Kočevje, 1971, 1973, 1982, 1983, 1993, 1994, 2003, 2004;
Geodetska uprava Grosuplje, Geodetska uprava Kočevje, 1900, 1961, 1998, 2003;
Zavod za gozdove Slovenije, Krajevna enota Dobrepolje;
Janez Miklič, diplomska naloga, 1955.
Graf 13: Spreminjanje zemljiških kategorij v občini Dobrepolje po podatkih katastra.
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Vir: Geodetska uprava Grosuplje in Kočevje
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Graf 14: Spreminjanje zemljiških kategorij v občini Dobrepolje glede na različne vire podatkov.
Ostale zemljiške kategorije skupaj
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Vir: Glej preglednico 18
GGE imajo podatek za vse zemljiške kategorije le za leto 1961, za naslednja desetletja po so
podatki le za kategorijo gozdov. Že ta podatek nam jasno pove, da kataster ni ažuren, saj so
katastrski podatki bistveno drugačni od realnosti. Primerjava podatkov katastra za leto 2003 in
podatkov o gozdovih GGE Struge ter Dobrepolje pokaže, da je razlika večja kot za eno tretjino.
Dobrepoljska občina je imela v letu 2001 kar 76,86 % površja pod gozdovi. Res je, da je v
katastrski kategoriji gozdovi skoraj ¼ pionirskih gozdov, ki kažejo na zaraščanje kulturne
krajine. Po posvetu na Zavodu za gozdove RS krajevni enoti Dobrepolje (v nadaljnjem besedilu
bom uporabljal okrajšavo KE), ki skrbi za gozdove v GGE Struge in GGE Dobrepolje in na
Kmetijski zadrugi, smo prišli do ocene stanja posameznih zemljiških kategorij v letu 2005, ki so
v preglednici 18. Če primerjamo tabelo 18 in grafa 13 ter 14, potem lahko ugotovimo, da je
bistveno upadel delež pašnikov in travnikov. V dobrepoljski občini je večina pašnikov, ki jih
tako opredeljuje kataster, že poraslih s pionirskim gozdom, travniki so spremenjeni v pašnike.
Delež njiv tudi rahlo upada. Za to je več vzrokov:
• v zaselkih kot sta Hrib in Vodice ni več poljedelstva;
• tudi v okolici naselja Tisovec je vse manj njiv; večino so jih v zadnjih desetih letih
spremenili v travnike in celo pašnike za drobnico (ovce in koze);
• kar pa je z zornega kota kmetijske pridelave najslabše, pa je dejstvo, da se približno 25 ha
najkvalitetnejših njiv zarašča s pionirskim grmičevjem. Te njive niso ob robu gozda, temveč
so sredi agromelioriranih kompleksov v bližini naselij Kompolje, Ponikve in na Ratikah.
Zavedati se moramo, da se je ponudba obdelovalnih površin močno povečala, zaradi
drastičnega upada števila ljudi, ki so se še pripravljeni truditi na kmetijah. Tako se vse
pogosteje dogaja, da noče nihče vzeti njivo v najem, tudi če lastnik ne zahteva nobene letne
odškodnine. Na občinskem svetu je bila o tej boleči točki že razprava, kako prisiliti lastnike
njiv, da se sredi najlepše ravnine ne bodo zaraščale.
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Delež sadovnjakov je zanemarljiv in se bistveno ne spreminja. Glede na dejstvo, da je vse več
čistih uslužbenskih gospodinjstev, lahko v bodoče pričakujemo, da se bo delež sadovnjakov
nekako ohranjal. Na nekdanjih kmetijah stari sadovnjaki z visokimi drevesi propadajo; pri
družinah, ki nikoli niso imeli kmetije, jih nadomeščajo mladi nasadi na nizkih podlagah. Ta
gospodinjstva imajo največ trideset sadik raznovrstnega sadnega drevja. To je sadjarstvo za
kratek čas in ni usmerjeno v proizvodnjo za prodajo sadja.
Sorazmerno hitro narašča kategorija nerodovitnih površin. Ta se širi predvsem na račun novih
zazidalnih območij, ki so v prostorskem planu občine Dobrepolje. Zazidalni načrti so predvideni
za individualno gradnjo, ki zavzame bistveno več površin kot gradnja blokovnih sosesk:
• industrijska cona Predstruge;
• širitev stanovanjskega naselja Predstruge za 130 stanovanjskih hiš;
• zazidalni načrt Cesta, ki posega v pionirski gozd nekdanjih pašnikov;
• širitev centralnega naselja Videm za potrebe rekreacijskih in parkirnih površin ter potreb
novega doma za upokojence. Te površine se širijo predvsem na njive.
Slika 23: Travniki ob cesti proti Hočevju se čedalje bolj zaraščajo.

Foto: Tamino Petelinšek, februar 2006
Slika 24: Občasno negovan listnati gozd, star sto let.

Foto: Ivan Grandovec, januar 2006
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6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
6.1 GOZDARSTVO
6.1.1 RAST POVRŠINE GOZDOV
Gozdovi so imeli vseskozi velik vpliv na življenje ljudi v Dobrepolju in Strugah. Tu ne smemo
misliti le na gozdove, ki so ljudem dajali les za kurjavo, temveč tudi na gozdove, ki so dali
ljudem velik del zaslužka (prodaja hlodov, oglja, prodaja gozdnih sadežev (robida, lipovo
cvetje), gob, trstlikovine, pomoč pri pridobivanju hlevskega gnoja v obliki steljarjenja … Ob
tem se je potrebno zaustaviti ob dveh načinih steljarjenja:
• grabljenje listja v listnatih gozdovih,
• košnja praproti in trave ob gozdnem robu; praprot so običajno pomešali z listjem in nastal je
zelo kvaliteten nastilj za hlevsko živino. Iztrebki in nastilj so dali gnoj, ki ga je kmet vozil
predvsem po njivah, katere je oral in na njih prideloval poljščine.
Graf 15: Rast površine gozdov v občini Dobrepolje.
1900 katastr
1961 katastr

77,0

29,1

1998 katastr

40,1
46,0

76,9
49,7
67,3

38,8

2003 katastr
1953 Miklič
1961 GG Koč.
1971 GG Koč.

50,7
2001 GG Koč.
2005 ocena

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
Graf 15 nam prikazuje izredno hitro večanje gozdnih površin. To večanje je posebno prisotno od
srede petdesetih let. Rast gozdov je predvsem posledica deagrarizacije. Gozdovi so v občini v
povprečju stari komaj 50 let, zato je povsem razumljivo, da se v njih hitro povečujejo lesne
zaloge. V letu 2005 so 77 % površja občine pokrivali gozdovi. Gozdnatost je v občini bistveno
večja, kot je v Sloveniji.
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Karta 2: Razporeditev gozdnih in negodnih površin v letu 2005 v GGE Dobrepolje.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje;
Izdelal: Branko Intihar in Ivan Grandovec, februar 2006
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Karta 3: Razporeditev gozdnih in negodnih površin v letu 2005 v GGE Struge in delu GGE
Vrbovec.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje;
Izdelal: Branko Intihar in Ivan Grandovec, februar 2006
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Preglednica 19: Površina občine Dobrepolje po katastrskih občinah in delež gozdnega prostora v ha leta 2002.
ime občine

Površina k. o.

Površina k. o.

Ime k. o.
v občini Dob. v. GGE Dob.
Dobrepolje Cesta
1.714,99
1.714,99
Dobrepolje Kompolje
1.197,47
1.066,17
Dobrepolje Podgora
897,34
897,42
Dobrepolje Podtabor
1.109,95
0,00
Dobrepolje Polom
833,31
0,00
Dobrepolje Potiskavec
1.759,92
84,79
Dobrepolje Videm.
566,11
566,11
Dob.
Dobrepolje Zagorica
971,05
971,05
Dobrepolje Zdenska
1.250,01
1.250,01
vas
Skupaj
10.300,15
6.550,54
Grosuplje

Zdenska
vas
V.
Globoko

Površina gozdnih površin
Površina k. o.
po k.o. v GGE Dob.
ha
%
v. GGE Struge
1.341,22
78,21
0,00
677,94
63,59
127,08
544,29
60,65
0,00
0,00
0,00
1.109,89
0,00
0,00
243,23
84,79
100,00
1.675,76
360,13
63,61
0,00

327,55

Ivančna
118,39
Gorica
GGE Dob.
6.996,48 5.011,38
GGE Struge
GGE Vrb.
654,11
654,11 619,44
Sk. občina
10.300,15
10.300,15 7.917,38
Dobrepolje
Vir: Gozdnogospodarski načrt GGE Struge, 2003;
Gozdnogospodarski načrt GGE Dobrepolje, 2004

Površina gozdnih površin
po k.o. v GGE Struge
ha
%
0,00
0,00
125,34
98,63
0,00
0,00
871,54
78,52
230,33
94,70
1.369,53
81,73
0,00
0,00

710,48
982,35

73,17
78,59

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.701,20
200,77

71,77
0,00
61,29

3.155,96
0
0

2.596,74
0
0

82,28
0
0

109,41

92,41

0

0

0

71,63
0,00
94,70
76,87

0,00
3.155,96

0,00
2.596,74

0,00
82,28
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Pregeldnica 20: Gozdne združbe na območju občine Dobrepolje leta 2002.
GGE Struge + del k.o.Polom
GGE Dobrepolje
Skupaj občina Dobrepolje
ime gozdne združbe
površina (ha)
delež %
površina (ha) delež %
površina (ha)
delež %
1. Abieti-Fagetum d.omphalodetosum
629
19,6
629
7,9
2. Abiet iFagetum d. mercurialetosum
261
8,1
261
3,3
3.Abieti-Fagetum d. clematidetosum
57
1,8
57
0,7
4. Querco-Fagetum sk. raznodobni
898,4
27,9
2673
56,9
3571,4
45,1
5.Querco-Fagetum malodonosni
799,1
24,8
799,1
10,1
6.Enneaphyllo-Fagetum sk. raznodobno
232
7,2
783
16,7
1015
12,8
7.Querco-Carpinetum malodonosni
339,68
10,6
339,68
4,3
8.Querco-Fagetum zasmrečeni
211,45
4,5
211,45
2,7
9.Hacquetio-Fagetum skupinsko raznodobni
377,75
8,0
377,75
4,8
10Enneaphyllo-Fagetum zasmrečeni
231
4,9
231
2,9
11.Querco-Carpinetum skupinsko raznodobni
425
9,0
425
5,4
Skupaj
3216,18
100
4701,2
100
7917,38
100,0
Vir: Gozdnogospodarski načrt GGE Struge, 2003;
Gozdnogospodarski načrt GGE Dobrepolje, 2004
Slika 25: Mladi negovani gozd, star 30 let.

Foto: Ivan Grandovec, januar 2006
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6.1.2 RASTLINSKE GOZDNE ZDRUŽBE V GOZDOVIH NA OBMOČJU OBČINE
DOBREPOLJE.
Graf 16: Gospodarski razredi gozdov v občini Dobrepolje leta 2002 izraženi v deležih.
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Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
Rastlinske združbe so kombinacija rastlinskih vrst, ki uspevajo na določenem območju. Ob tem
je potrebno poudariti, da pri določanju rastlinskih gozdnih združb običajno upoštevamo le dve
najpogostejši rastlinski vrsti. Običajno rastejo v tej rastlinsko gozdni združbi tudi nekatere druge
vrste dreves v določenem deležu. V GGE Dobrepolje vplivajo na "vegetacijo trije različni
ekološki kompleksi: nižinski del, ki so ga izoblikovale reke, severovzhodno pobočje Male gore
(gorski pas), ki se brez vmesnih teras strmo spušča proti Dobrepolju, kot glavni tektonski
prelomnici in z vzhodne in severne strani zapira dobrepoljsko dolino reliefno bolj pestro
Suhokrajinjsko hribovje – predgorski pas (Andolšek et al., 2004 str. 15). Nižinski pas pripada
predvsem gozdni združbi gradna in deloma doba ter belega gabra. Ta pas je malodonosen,
čeprav so naravni pogoji za gozd zelo dobri. Vzrok je predvsem v človeku, ki je stoletja
uporabljal te gozdove za steljarjenje in celo pašo koz. V predgorskem pasu se pojavlja predvsem
združba Querco-Fagetum in Enneaphyllo-Fagetum. Na položnejših in manj skalovitih območjih
so mnogi gozdni sestoji spremenjeni zaradi človekovih nestrokovnih posegov. V zadnjih
tridesetih letih se je vpliv človeka močno zmanjšal (Andolšek et al., 2004). V gorskem pasu je
naravno najbolj ohranjen bukov gozd z deveterolistno mlajo in dinarski gozd jelke in bukve.
Zaradi znanega onesnaževanja ozračja in kislega dežja je predvsem jelka močno ogrožena.
Njenega naravnega pomlajevanja skoraj ni, za pogozdovanje z jelko pa tudi ni pravega interesa,
saj se vsak investitor boji še poslabšanja klimatskih razmer, ki bi jelko v celoti izrinile iz našega
dinarskega območja.
V občini je kar 45 % vseh gozdov v rastlinski združbi Querco-Fagetum skupinsko raznodobnih.
Delež nad 10 % dosežeta le še dve gozdni združbi: Enneaphyllo-Fagetum skupinsko raznodobni
in Querco-Fagetum malodonosni, ki pa se pojavljajo le v jugovzhodnem delu GGE Struge.
LEGENDA ŠIFRANTA ZA KARTI ŠTEVILKA 4 IN 5
301 Hacquetio-Fagetum skupinsko raznodobni
111 Abieti-Fagetum d.omphalodetosum
141 Abieti-Fagetum d. mercurialetosum
401Enneaphyllo-Fagetum sk. raznodobno
161 Abieti-Fagetum d.typicum
405Enneaphyllo-Fagetum zasmrečeni
185 Abieti-Fagetum d. clematidetosum
911 Querco-Carpinetum skupinsko raznodobni
201 Querco-Fagetum sk. raznodobni
916Querco-Carpinetum malodonosni
205 Querco-Fagetum zasmrečeni
7000 Prednostne površine za divjad
206 Querco-Fagetum malodonosni
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6.1.2.1 Gozdnogospodarski razredi v GGE Struge
Karta 4:Gozdnogospodarski razredi v GGE Struge in delu GGE Vrbovec leta 2002.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje;
Izdelal: Branko Intihar in Ivan Grandovec, februar 2006
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V GGE Struge so naslednje kategorije gozdov in gospodarskih razredov:
1. Abieti Fagetum d. omphalodetosum
Ti gozdovi se razprostirajo le v GGE Struge. Poraščajo pobočja Male gore od nadmorske
višine 600 m do grebena. To so dokaj ohranjeni gozdovi jelke in bukve. Ponekod se ta
združba meša še z nasadi smreke in plemenitih listavcev (javor, brest, veliki jesen, divja
češnja). V tem območju so gozdovi dokaj ohranjeni. Velik problem pa je pomlajevanje z
jelko. Srnjad in jeleni so na tem območju največji krivec, da je mladih drevesnih vrst jelke in
javorja vse manj. Širita pa se bukev in smreka. Jelka se na tem območju precej suši, zato
predstavlja kar 20 % vsega posekanega drevja nujna (sanitarna) sečnja jelke.
2. Abieti Fagetum d. mercurialetosum
Ta združba se nadaljuje od predhodne na Mali gori nad Četežem proti Kompoljam. V tem
območju se že vidi, da je manj jelenjadi, zato je kar 21 % plemenitih iglavcev (Andolšek et
al., 2003, str. 13). Tu rastejo tudi bradavičasta trdoleska, ciklama in mah. To so ekstremna
rastišča jelovo-bukovega gozda, ki raste na strmih, razgibanih in skalnih pobočjih. Tudi na
tem območju izrazito primanjkuje mladih dreves, iz česar bi se dalo sklepati, da v preteklosti
ti gozdovi niso bili zanimivi za kmete, saj je bilo spravilo lesa izjemno težavno. Tudi v tej
gozdni združbi delež jelke zaradi sušenja hitro upada.
3. Abieti Fagetum d. clematidetosum
Združba jelke in bukve s srobotom je razširjena le v spodnjem delu pobočij Male gore. Tu se
pojavljajo poleg značilne dinarske združbe jelke in bukve tudi hrast graden in dob, beli gaber
in maklen. Ker je to območje dostopno z običajno mehanizacijo, kmetje prekomerno
izkoriščajo te gozdove. Mnogi kmetje, v želji po čim hitrejšem prirastku, pogozdujejo
posekana območja s smreko. Jelka se po naravni poti skoraj ne razmnožuje. Zaradi tega je
velika nevarnost, da na tem območju nastane monokultura smreka. Takšni gozdovi pa so
izjemno ranljivi pred lubadarjem, žledolomom ter snegolomom.
4. Querco-Fagetum skupinsko raznodobni
Območje hrastovo bukovih gozdov zavzema kar 27,9 % površin GGE Struge. Porašča
severovzhodni del gospodarske enote, ki ima blaga in položna pobočja s številnimi vrtačami.
Ta združba nam pove, da se nahajamo tu že gotovo v Suhi krajini. V tej združbi je pestra
drevesna sestava ter kar 27 % pionirskega gozda. Te površine nam kažejo na proces
zaraščanja nekdanjih pašnikov in lazov – senožeti. Na teh površinah je veliko grmovja. Ti
gozdovi so še vedno v procesu nastajanja in se po naravni poti vse bolj širi smreka. Gozdovi
so močno spremenjeni, iz česar lahko trdimo, da so ekonomsko pomembni za človeka. Delež
bukve se manjša, saj so bukovi gozdovi dokaj lahko dostopni in zato jih kmetje močno
izkoriščajo predvsem za pridobivanje lesa za kurjavo. V Strugah daje prodaja metrskih drv
bistveni del finančnih sredstev, ki jih ljudje dobijo od kmetijstva. Točnih podatkov o količini
prodanih drv ni, ker veliko kmetov izvaja sečnje v gozdovih brez strokovnih odkazil
gozdarja.
5. Querco-Fagetum malodonosni
Vzhodno od gospodarskega razreda Querco-Fagetum skupinsko raznodobni se širi ta
združba na četrtini vseh površin v GGE Struge. Tu so predvsem mladonosni gozdovi,
grmišča in zaraščujoče površine. Gozda v pravem pomenu besede tu ni, saj sta dolgoletna
paša in steljarjenje povzročila degradacijo gozda. Gozdni sestoji niso strjeni, med njimi so
pestri grmovni sestoji, ki nudijo hrano številnim pticam in divjadi. Na tem območju imamo
dve skupini gozdov; lahko so debeljaki, to so starejši gozdovi hrasta in trdih listavcev ter
deloma še bukve ali pa so pionirski gozdovi s smrekami, brezami…V tem
goznogospodarskem razredu je več kot polovica pionirskega gozda. Lesno proizvodna vloga
teh gozdov ni velika, poudarjena pa je hidrološka funkcija.
6. Enneaphyllo-Fagetum skupinsko raznodobni
Ti gozdovi so v srednjem delu Male gore nad Potiskavcem in Mlakami. Rastejo na valovitih
pobočjih. Prevladujoča drevesna vrsta je bukev. V ohranjenih starejših gozdovih je več kot 75
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% gozdne površine pokrite z lepimi bukvami. Približno 18 % je iglavcev, ki so v veliki večini
že primerni za posek. V teh gozdovih je najpomembnejša lesnoproizvodna funkcija.
7. Querco-Carpinetum malodonosni
V tej gozdni združbi je skoraj polovica pionirskega gozda. Ti gozdovi se širijo na zapuščenih
kmetijskih površinah na dnu Strug. Veliko teh površin je med Brezjem in Četežem, od Lipe
proti Gozdarju in na območju nekdanje kočevske vasi Kukovo. Večina tega
gozdnogospodarskega razreda je bila do začetka petdesetih let namenjenega za slabše
kvalitetne njive, travnike in pašnike, ki pa so jih imeli predvsem za košnjo trave (senožeti) in
ne za pašo. Do srede osemdesetih let 20. stoletja se je na tem območju popolnoma opustilo
kmetovanje. Glavni drevesni vrsti sta hrast (30 %) in smreka (33 %). Velik je tudi delež trdih
listavcev (beli gaber, cer). To območje je manj pomembno za proizvodnjo lesa pa tudi
rastnost sestojev je bistveno pod proizvodno sposobnostjo rastišča. Lastniki teh gozdov
vlagajo premalo dela v te gozdove, da bi izkoristili potencial, ki je v tej pokrajini.
5.1.2.2 Gozdnogospodarski razredi v GGE Dobrepolje
V GGE Dobrepolje so naslednje kategorije gozdnih združb oziroma gozdnogospodarskih
razredov, ki zavzemajo 98 % gozdnega površja gozdnogospodarske enote:
1. Querco-Fagetum skupinsko raznodobni
To je najbolj razširjena gozdna združba, saj zavzema kar 57 % površine v GGE. Osnovo
sestojev tvorita bukev in graden, ponekod tudi dob. Veliko je primešanega belega gabra,
lipe, češnje. Omeniti velja, da so ljudje do začetka devetdesetih let lipo množično sekali za
izdelavo zobotrebcev. Te je Kmetijska zadruga plačevala po nižji ceni kot zobotrebce iz
leskovine ali hudolesovine, vendar je kmetu računica pokazala, da se bolj splača izdelovati
zobotrebce iz lipe. Mnogo češenj se je posekalo zaradi sadežev za prehrano, nekateri pa so
na skrivaj kuhali češnjevo žganje. Kmetje so odšli v času zorenja češenj večkrat na ogled po
svojih gozdovih, da jim ne bi "asabenjki" (ljudje, ki niso imeli kmetije niti niso bili
zaposleni) posekali teh dreves.
Večji kompleksi teh gozdov so na Videmskem hribu, severno od Ponikev pa vse do Ilove
Gore (Dolga stran), okoli Hočevja, od Zagorice in Male vasi do Jauh in od Kompolj proti
Strugam. Ker so v teh gozdovih kmetje izkoriščali poleg lesa vse do srede osemdesetih let
20. stoletja tudi steljo (grabljenje listja), so na mnogih površinah bistveno manjši prirastki,
kot bi glede na relief, geološko zgradbo in prst pričakovali. Primanjkuje predvsem humusni
horizont. Gozdovi, ki so bili namenjeni steljarjenju, imajo ledinsko ime Stevnce. Stevnce
ima vsaka vas na določenem območju. V teh gozdovih so bili tudi lazi, kjer so konec julija
kosili seno. Seno je travniška krma, pokošena na travnikih, ki niso gnojeni, zato je bila tu
samo ena košnja v letu. To krmo so imenovali seno. Ker je bilo v senu veliko različnih
zdravilnih želišč so ga uporabljali vedno, kadar je imela živina težave s prebavo. Po letu
1980 se je košnja v lazih skoraj zaustavila. Sam se še spominjam, koliko vriskanja je bilo
npr. v Dulah (območje, ki je veliko približno 28 ha). Danes tu prevladuje zasmrečeni mladi
gozd. Konec sedemdesetih let je vladala velika evforija pogozdovanja s smreko. Tedaj smo
učenci osnovne šole posadili v Štuč lazih skoraj 40.000 sadik smreke. Edino naš domači laz
je tedaj ostal nepogozden. Tega sem zadnjič kosil leta 1994. Danes prevladuje tu in še na
približno 9 % tega gozdnega razreda pionirski gozd s številnimi brezami, hrasti in
smrekami. Bukev se ne pomlaja zaradi preštevilnih kopitarjev. Skoraj v celotnem
gozdarskem razredu Querco-Fagetum so nizke lesne zaloge in nizki prirasti zaradi vpliva
človeka, žleda, vetrolomov. Edino ob lokalni cesti Zdenska vas–Hočevje so večje gozdne
jase, ki jih kmetje še kosijo ali pa uporabljajo za pašo. Žal pa strah pred medvedom odvrača
kmete od širitve površin namenjenih za pašo, zato se tudi to območje ponekod že zarašča.
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Karta 5: Gozdnogospodarski razredi v GGE Dobrepolje leta 2002.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje;
Izdelal: Branko Intihar in Ivan Grandovec, februar 2006
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Slika 26: Zaraščanja Štuz laza, ki je last pisca naloge.

Foto: Ivan Grandovec, januar 2006
2. Enneaphyllo-Fagetum skupinsko raznodobni
To je skupina gorskih bukovih gozdov, ki ima številne drevesne vrste. Poleg bukve in
deveterolistne mlaje, dobro uspeva gorski javor, črni gaber, hrast … Območja s tem
gospodarskim razredom so na Mali gori nad naseljem Kompolje vse do Kamen vrha, na
Planskem vrhu in od Jauh do Šentrumerja. Sestoji so močno poškodovani od žleda, ki je bil
leta 1985. Tam kjer so bili potrebni goloseki, se sedaj hitro širi smreka. V tem razredu so
večinoma lastniki kmetje, ki uporabljajo les za kurjavo. Omeniti pa velja, da so sredi
devetdesetih ljudje, ki imajo naselja v bližini teh gozdov, doma zaradi cenenega kurilnega
olja zamenjali centralne peči, ki so na kurilno olje. V januarju 2006 je imelo v naseljih
Zdenska vas, Mala vas, Zagorica, Kompolje in Podgora skoraj polovica gospodinjstev
ogrevanje na kurilno olje. Na Vidmu in Predstrugah pa je ta odstotek še bistveno večji. Prav
tako jih večina ni odvisna od dohodka od gozda, zato se v teh gozdovih opuščajo sprotna
negovalno-gojitvena dela in goloseke.
3. Querco-Fagetum zasmrečeni
Vsi gozdovi v tem razredu so na eni lokaciji v okolici Ponikev, kjer je ravninski del. Velika
večina smrekovih sestojev je nastala s pogozdovanjem pred skoraj sto leti. Na tem območju
so listavci zastopani komaj v 25 %. Le 8 % površine tega razreda obsega zaraščajoče
površine. V zadnjih letih lastniki gozdov, ki so večinoma iz Ponikev, intenzivno izkoriščajo
zaloge smreke. Tako imajo od teh gozdov, kljub temu da sečnjo opravljajo najeti gozdni
delavci, lepe zaslužke.
4. Enneaphyllo-Fagetum zasmrečeni
Tudi to območje je v enem kompleksu. Leta 1901 je tedaj lepe bukove gozdove kupil
italijanski lesni trgovec. Vso površino so posekali in posadili s smreko. To območje se širi
od Jauh do Planskega vrha. Po drugi svetovni vojni je bilo nacionalizirano, po sedaj znanih
podatkih pa tu ne poteka postopek denacionalizacije. V tem območju je bila v petdesetih
letih zgrajena gozdarska koča, ki je leta 1966 pogorela. V bližini so bili tudi hlevi za konje,
ki so pomagali gozdnim delavcem pri negovalni sečnji v teh gozdovih. Na mestu, kjer je bil
hlev, so po požaru zgradili lično gozdno kočo. S temi gozdovi danes upravlja GGE
Dobrepolje. Na mestih, kjer so nujne sanitarne sečnje zaradi lubadarja in žleda, se vrašča
bukev in še nekateri plemeniti listavci. Želja upravljalca je, da bi bilo tu manj monokulture
smreke, ki je v takšni obliki, kot je sedaj, zelo ogrožena od bioloških škodljivcev.
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Slika 27: Na Jauhah so bili leta 1967 aktivni pri urejanju gozdov in adaptaciji hleva v gozdarsko
kočo.

Vir: Kronika ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
5. Querco-Carpinetum skupinsko raznodobni
To je združba v nižinskem pasu med 420 in 530 m nadmorske višine. Razširjena je na holmu
Gorica, med Malo vasjo in Zagorico ter od Bruhanje vasi do Četeža. V zadnjih stoletjih je
bilo tu manj gozdov, saj je človek zaradi bližine vasi na vseh jasah pasel živino. Kjer je bilo
več hrasta, so gozdove uporabljali za steljarjenje. Vse do začetka tega tisočletja so najlepše
jase uporabljali za travnike. Takšno območje so npr. Loke v k. o. Zagorica. Žal se zaradi
opuščanja poljedelstva tu že nekaj let ne kosi več. Kmetje kosijo krmo ("mrvo") za živino na
njivah. Tako postaja vse več pionirskega gozda namesto čudovitih jas, kjer si lahko opazoval
predvsem srnjad, jelene in zajce. V tej gozdni združbi prevladujejo dob, graden in beli gaber.
Bukve skoraj ni. Izjemno širitveno moč pa ima podrast smreke, ki obsega trenutno 30 % med
vsemi drevesnimi vrstami. Ker je površje ravno z manjšimi vrtačami, se precej uporablja za
napravljanje drv za gospodinjstva. Lesa, ki bi bil pomemben za lesno industrijo, v tej gozdni
združbi ni.
6. Hacquetio-Fagetum skupinsko raznodobni
Ta gozd se širi v podgorskem pasu nad vasema Podgora in Podpeč, v okolici Starega gradu in
vzhodno od Zagorice. Poleg bukve je v nižjih legah tega pasu primešan še graden, beli gaber
in številne grmovnice, med katerimi ima vodilno vlogo leska. Na toplejših legah (Stari grad in
nad Zagorico) so primešane termofilne drevesne vrste (cer, črni gaber, mali jesen, mokovec,
brest, lipa). V tem razredu niso velike lesne zaloge, poudarjena pa je biotopska funkcija (med
drevesi so številne manjše jase, ponekod je gozd tako razredčen, da po celem gozdu raste
trava. Pomembna je tudi turistično rekreacijska in estetska funkcija te gozdne združbe, saj tu
poteka E7 in srečamo se s prazgodovinskim naseljem ter podrtim srednjeveškim gradom.
Slika 28: Gozdarska koča leta 1965 v GGE Struge, ki je bila narejena leta 1932.

Vir: Kronika ZGS, območna enota
Kočevje, KE Dobrepolje
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6.1.3 GOZD KOT VIR PREŽIVETJA IN DODATNEGA ZASLUŽKA
6.1.3.1 GOZDOVI DO ZEMLJIŠKE ODVEZE
Še pred zemljiško odvezo je bilo na območju sedanje občine Dobrepolje komaj četrtina gozdov
(oceno sem napravil s pomočjo itinerajskih popisov za posamezne katastrske občine, ki so bili
narejeni med leti 1824 in 1930 in se nahajajo v Arhivu RS v Ljubljani). To je bil še čas, ko ni
bilo zemljiške odveze, ko kmet ni smel sekati lesa za prodajo in ko v Dobrepolju ni bilo nobene
manufakturne proizvodnje. Kmet ni bil zainteresiran za širitev gozda, saj mu ta razen kurjave in
gradbenega lesa za lastne potrebe ni nudil ničesar, s čimer bi lahko prišel do dodatnega dohodka.
Ljudje so veliko pasli, zato se tudi gozd ni mogel širiti.
Travniki sredi gozdov, ki so jih običajno imenovali lazi, gmajne, dule … so bili zelo pomembni
za pridobivanje sena. Te laze se je kosilo običajno okoli svetega Aleša (17. julij). Če niso bili
pokošeni do žetve, so jih kosili v začetku avgusta. Do velike maše so bili gotovo pokošeni.
V gozdovih so kmetje pobirali predvsem suho drevje za domačo kurjavo. Pred 200 leti se je
pokurilo doma komaj 40 % drv, kakršnih sedaj potrebuje kmečko gospodinjstvo za zimo. To je
povsem razumljivo, saj so tedaj imele borne hiše le črno kuhinjo, iz katere naj bi se grela edina
soba (hiša), vhodni prostor (veža) in kuhinja.
Običajno se je leseno gospodarsko poslopje držalo kamnite stanovanjske hiše (franciscejski
kataster). Kmetje so z jesensko košnjo travišč, katerim je bila običajno pomešana praprot ob
gozdnem robu, preprečevali širitev gozda. Ker so običajno čakali, da je odpadlo tudi listje, je bil
to odličen nastilj za živino. Mnogi, ki niso imeli te možnosti pridobivanja stelje, so grabili listje
v gozdovih, ki so bili bližje vasem. Za te gozdove je še danes v uporabi ledinsko ime Listniki.
Povsem razumljivo je, da je tu z vsakoletnim grabljenjem listja sčasoma začelo primanjkovati
humusa, ker ni bilo O horizonta. Tla so postala izprana, zato je bil tudi gozd v Listnikih po
kvaliteti sila skromen. Gozdovi so dajali mnogim ljudem vsaj nekaj hrane. Poleg lovljenja večjih
ptic (šoj in kosov) ter polšjega lova, je bil v vsaki vasi "raušič," to je človek, ki je kljub
prepovedi lova pogosto prinašal domov srne in zajce. Sosedje takega človeka niso nikoli izdali
graščinskim gozdnim čuvajem, saj so bili tudi oni deležni kakšnega kosa divjačine. Takšen črni
lov je trajal vse do začetka druge svetovne vojne. V vasi se je točno vedelo, pri kateri hiši imajo
dedno pravico do tega lova (Grandovec, A., 2006).
6.1.3.1.1 Pridobivanje smole – smolarjenje
Na območju današnje občine ni bilo veliko smrekovih gozdov. Mnogo več jih je bilo severno od
Ponikev proti Škocjanu, Turjaku in Velikem Osolniku. V 18. stoletju so se posamezni kočarji
(največ trije) predvsem v Ponikvah preživljali s pridobivanjem smole – šmira (kolomaza).
Zgodaj spomladi, ko je še zmrzovalo, so ti ljudje skrivoma po grajskih gozdovih zasekavali v
lepa smrekova drevesa na sončni strani veliko rano. Čez poletje se je v teh zasekah nabirala
smola vsaj za pest na debelo. V jesenskih večerih so odšli smolarji smolo dret. Z debel so jo
postrgali v vreče, ki so jih nosili domov. Pogosto so se s prijatelji dogovorili, da so gozdnega
čuvaja pri sebi doma gostili s hrano in tepkovcem. Gozdni čuvaj je bil opijanjen, smolarji pa so
tedaj nemoteno pobirali letni pridelek. V zimskih mesecih so iz nabrane smole kuhali kolomaz,
ki so ga običajno imenovali šmir. Danes bi temu izdelku lahko rekli prečiščena smola. To smolo
so v "bankah", to je posebnih lesenih posodah, nosili v pokrajine, kjer ni bilo iglavcev. To
smolo so uporabljali za mazanje osovin pri vozovih in celo za cepljenje sadnega drevja (sam
vsako leto cepim doma in sosedom sadno drevje s takšno smolo, saj zagotavlja bistveno boljše
rezultate kot kupljena cepilna smola). Po zemljiški odvezi so mnoge gozdove dobili kmetje. Ti
so močno nasprotovali smolarjenju v svojih gozdovih, zato so koče smolarjev, ko so ti odšli
prodajat svoj proizvod, zažigali. Tako se je sredi 19. stoletja smolarjenje popolnoma zaustavilo.
Na tiste čase pa nas spominja še domače ime pri eni od hiš v Podgorci: pri Smolarju.
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6.1.3.2 GOZDOVI PO ZEMLJIŠKI ODVEZI SREDI 19. STOLETJA DO KONCA PRVE
SVETOVNE VOJNE
Ko so kmetje sredi 19. stoletja začeli postajati lastniki večine gozdov (v dobrepoljski občini naj
bi imeli kmetje 80 % gozdov, približno 20 % pa bivši fevdalni gospodje in cerkev), je bilo sprva
izkoriščanje gozdov namenjeno še vedno le za lastne potrebe. Le v severnem delu Dobrepolja se
je pojavilo oglarjenje zaradi novo nastale fužine v Ponikvah. Tako so predvsem v okolici
Ponikev ter v gozdovih nad Cesto nastajale prve oglarske kope. Danes nas na pridobivanje oglja
spominjajo le še zaraščena kopišča npr. v okolici Starega gradu, kjer je bilo veliko hrasta in
črnega gabra. Zanimiv se mi zdi podatek, da so bile pred zemljiško odvezo pri nas sila redke
kope in so kovači dobivali oglje iz drugih pokrajin. Večji kmetje so imeli par konj, s pomočjo
katerih so vozili oglje pa tudi metrska drva (klaftre) do železarne v Ponikvah. Nekateri so
metrska drva začeli voziti celo v Ljubljano z vozmi, imenovanimi parizarji.
Po propadu fužin je za nekaj desetletij močno zamrlo tudi oglarjenje. Ponovno se je oglarstvo
začelo med leti 1885 in 1898, ko je Matija Klic iz Zdenske vasi kupoval gozdove in dal ves les
predelati v oglje (Mrkun, 1943, str. 55).
6.1.3.2.1 Pridobivanje pepelike
Ker po propadu ponikovske fužine ni bilo oglarjenje več tako zanimivo, so nekateri ljudje
začeli pridobivati pepeliko. To je bilo najbolj razvito v gozdovih čušperske graščine in
Aueršpergov, ki so bili na Mali gori nad Strugami (Vrtove, 1971). Pepelarji so bili ljudje, ki so
od oskrbnika graščinskih gozdov dobili dovoljenje za pobiranje suhljadi ter sekanje suhih dreves
ter leskovih grmov. V hladnejši polovici leta so po gozdovih pobirali ta slabše kvaliteten les in
ga kurili. Pri tem so pazili, da je bil ogenj čim manjši, da je les pretežno tlel. Na ta način je
ostalo veliko pepela, ki so ga vozili s sanmi na določen kup v gozdu, spomladi pa so ta pepel
očistili vseh trdih delov (ugaslih ogorkov) in ga speljali v dolino, kjer so ga prodajali kot umetno
gnojilo za travnike in deteljišča kranjske detelje. Ta pepel so imenovali pepelika, nekateri pa tudi
»zoc«. Do leta 1880 je bilo na našem območju določeno leto tudi do deset pepelarjev. Vsak je
čez zimo nakuhal vsaj tisoč mernikov, to je 25 m³ pepela.
6.1.3.2.2 Les za kozolce
Ljudje so za domačo uporabo sekali predvsem hraste, s pomočjo katerih so tesarji izdelovali
kozolce. Sprva so bili kozolci "na kozla", proti koncu stoletja pa je vsaka večja kmetija imela
toplerja. Zadnji kozolec, ki je bil namenjen kmetijstvu, so naredili sredi šestdesetih let
dvajsetega stoletja. Kozolci, ki so dajali naši dolini značilen pečat, počasi izumirajo. V naši vasi
se spominjam 39 kozolcev. Danes jih je le še 29. Od teh pa je že več kot polovica spremenjenih
v zaprte lope. V vsej vasi služijo svojemu namenu le še štirje kozolci. V primeru, da bo sprejeta
zakonodaja, po kateri naj bi lastniki kozolcev plačevali od njih davek, sem prepričan, da jih bo
morda v naši vasi ostala še slaba petina. Kozolec, ki je bil ponos vsake kmečke hiše, na žalost
izginja. Ko smo se občinski svetniki leta 1995 in 1996 pogovarjali o znaku občine, je bil kozolec
še tako močno prisoten, da smo ga izbrali kot simbol občine, in tako so bili ob cestah, ki vodijo
v občino, postavljeni kot razpoznavni znak občine Dobrepolje.
Prihod kočevske železnice v dobrepoljsko dolino 27. 09. 1893 je napravil velik premik v
gozdarjenju in gospodarskem razvoju. Železniška postaja Dobrepolje v zaselku Predstruge je za
to naselje pustila neslutene posledice. Poleg razvoja Predstrug so se začeli finančno boljši časi
tudi za kmete, lastnike gozdov, saj je bilo možno les prodajati novim lesnim trgovcem, pojavi se
oglarjenje, številne apnenice in tudi industrija apna.
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Slika 29: Kozolec topler, ki še služi svoji osnovni funkciji, pri Blatnikovih na Cesti.

Foto: Ivan Grandovec, marec 2006
6.1.3.2.3 Oglarjenje pred prvo svetovno vojno
V začetku 20. stoletja so italijanski lesni trgovci prišli tudi v Dobrepolje. Od čušperške graščine
je lesni trgovec Pivo kupil 340 ha velik gozdni kompleks Jauhe, ki je bil v celoti porasel z
bukovimi gozdovi. V Predstrugah je poleg železniške postaje zgradil lepo hišo, v katero je prišel
oskrbnik njegovih gozdov Jakob Bosta, ki je postal lesni in oglarski trgovec. Pivo je pripeljal
skoraj sto italijanskih družin, ki so v nekaj letih na golo posekale vse kupljene gozdove (Crevati,
1973). Novi oskrbnik gozda je nekaj družinam odkazal določen gozdni predel, v katerem naj
delajo. Najprej si je vsaka družina v gozdu postavila majhno kočo. Nato so sekali drevje z
ročnimi žagami, iz debel in vej so napravili po meter dolga polena, ki so jih razklali in pustili
nekaj časa, da so se malo osušila (padla iz vode). Nato so izravnali prostor za kopo, na katerega
so začeli zlagati metrska polena pokonci v kopišče. Znotraj so bila debelejša, na zunanjem robu
pa tanjša. Običajno so zložili dve vrsti polen, pri nekaterih pa celo tri. To pomeni, da je bila kopa
visoka od dva do tri metre. Ko je bila zložena, so jo okrog in okrog zasuli s prstjo, ki je morala
vsaj 10 cm na debelo prekrivati zloženi les. Najbolje je bilo, če so dobili ilovico ali vsaj kraško
prst. Kopo so s prstjo temeljito obdelali, zakrpali so vse morebitne razpoke, kjer bi lahko
izbruhnil ogenj. Le na vrhu so pustili odprtino, kamor so dali suho dračje, da so lahko kopo
zažgali. Ko so ugotovili, da se je ogenj prijel metrskih drv, so tudi to luknjo zadelali s prstjo. Na
vrhnjem obodu kope so potem napravili majhne luknje, skozi katere se je kadil dim. Ko je bil
vrhnji sloj lesa skuhan, je začel oglar delati luknje nižje v kopi, zgornje pa je skrbno zadelal s
prstjo. Ko je z luknjami prišel do tal, je bilo to znamenje, da je bila kopa skuhana. Pri tem je
moral zelo paziti, da ne bi kopa ugasnila; še huje pa bi bilo, če bi ogenj dobil preveč kisika in bi
kopa zgorela v plamenih. Ko je bila kopa skuhana po 10 do 14 dneh neprestanega skrbnega
ogledovanja kope, so jo razkrili, ter začeli voziti oglje na železniško postajo v Predstrugah, kjer
so napravili skladišča za oglje. Te "italijanske " kope so imele celo do 3000 kg oglja. Oglarske
družine so pri nas delale od pomladi do jeseni, zimo pa so preživele v domovini. Na železniški
postaji je ostalo le nekaj ljudi, ki so tudi v zimskem času pod vodstvom oskrbnika Costa
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natovarjali vagone z ogljem, ki je bilo namenjeno v Italijo. Celotno posekano površino so
pogozdili s smreko in deloma tudi z macesnom. Ko so gozdove na Juhah spremenili v oglje, so
sekali še nekatere večje kmečke gozdove na Planskem vrhu, Kamen vrhu in Debelem hribu.
Prva svetovna vojna je preprečila nadaljnje oglarjenje v dobrepoljski gozdovih. Po njej so le še
nekateri domačini napravili manjše kope, ki so dale do 400 kg oglja. To oglje je bilo namenjeno
domačim kovačem.
6.1.3.2.4 Gozdne žage na Črnem vrhu
Gozdarstvo se je pred sto leti začelo razvijati tudi v Strugah. Tu so bili gozdni delavci predvsem
domačini, zato ni čudno, da so še danes nekateri Stružanci zelo dobri gozdni delavci. Čušperške
gozdove na Mali gori so leta 1900 za 8.000 kron kupili štirje lesni trgovci iz Ribnice (brata Klun,
Pirker in Lovšin). Leta 1902 sta brata Klun v Hleven dolu pod Črnim vrhom zgradila parno
žago. Tu so bili kot sekači in na žagi zaposleni predvsem moški iz Strug. Ta dodatni zaslužek je
še kako prav prišel, saj so bile tedaj Struge močno agrarno prenaseljene. Morda je kakšen fant
ravno zaradi tega zaslužka ostal v domačem kraju in se ni odselil v tujino. Na žagi so žagali
pretežno bukov les v deščice, dolge 2,2 m in debele 18 mm. Deščice so vozili v Trst, kjer so jih
uporabili za izdelovanje zabojev. Iz hrastov so tesali železniške pragove.Veje in slabše
kvaliteten les so uporabljali za pridobivanje oglja. Vse te lesne izdelke so vozili na železniško
postajo Dobrepolje. Žaga je 1904 pogorela. Napravili so novo, ki je tudi pogorela leta 1932.
Tedaj je bilo konec žage na Mali gori. Na to gozdno delo nas še danes spominja v tistih časih
zgrajena kapelica. Na posekanih mestih so deloma pogozdovali z jelko in smreko. Kljub temu se
iz sedanjih sestojev gozdov da sklepati, da so imeli lastniki gozdov na Mali gori bolj namen
izkoriščati gozd kot pa ga obnavljati, kar se je dogajalo na Juhah.
6.1.3.3 POMEN GOZDA MED OBEMA VOJNAMA
6.1.3.3.1 Gozd – les kot pomoč pri preživetju
V Predstrugah je ostal med prvo svetovno vojno lesni trgovec Costa. Po prvi svetovni vojni je
tudi v Dobrepolju nastalo kar nekaj lesnih trgovcev, ki so se usmerili v odkup lesa. Pri njih so
nastali manjši lesni obrati – žage za predelavo hlodovine v Podtaboru, na Ratikah, v Ponikvah.
Na osnovi lesnih žag dobimo med obema vojnama prvič večje mizarske obrate, ki zaposlujejo do
največ pet ljudi pri posameznem obrtniku. V leto 1926 sodi nastanek lesne tovarne, ki še danes
zaposluje domačo delovno silo.
Med veliko gospodarsko krizo v začetku tridesetih let sta zadolženost in gospodarska stiska
prisilila kmeta, da je dal marsikje posekati na golo vso gozdno parcelo. Tedaj ni bilo sredstev za
pogozdovanje, zato so se te površine stihijsko same zarasle. Ti gozdovi so danes manj kvalitetni,
ker niso bili v prvih letih po drugi svetovni vojni zaradi pomanjkanja delovne sile ustrezno
negovani (Crevati, 1973, str. 18). To sečnjo so vodili s pomočjo najete domače delovne sili lesni
trgovci. Domačinov, ki so bili voljni prijeti za vsako delo, je bilo ogromno, saj ni bilo veliko
možnosti za zaslužek. Hrvatarji so bili vešči gozdnega dela. To so bili fantje in možje, ki so
opustili v zimskem času gozdno delo v slavonskih gozdovih. Tja je hodilo vsako zimo od leta
1890 pa do začetka prve svetovne vojne vsaj 60 mož, kjer so si poizkušali z gozdarjenjem dobiti
dodatni zaslužek. Po končani prvi svetovni vojni so še nekaj let nadaljevali s tem delom v
hrvaških gozdovih. Ker pa je bil zaslužek vse manjši, so to zimsko delo opustili.
Večji kmetje so običajno imeli dva hlapca in par konj, ki so pomagali pri spravilu lesa iz gozda.
Hlodovino so vozili na žage, nato pa deske ter tramove na železniško postajo. Gozdnih cest tedaj
ni bilo, obstajali so le kolovozi. Malo boljša cesta je vodila le iz Rapljevega k žagi pod Črnim
vrhom. Iz slabše kvalitetnega drevja in vejevja so napravili metrska drva za kurjavo, ki so jih
prav tako večino vozili na železniško postajo. Nekateri so z lojtrniki vozili ta drva celo v
Ljubljano. Zaslužek je bil pri njih bistveno večji, kot če jih je odkupil lesni trgovec, ki je prodajo
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organiziral s pomočjo železniškega prevoza. Veliko metrskih drv se je med obema vojnama
pokurilo v apnenici v Predstrugah.
Slika 30: Prevoz drv do železniške postaje Dobrepolje.

Vir: Mrkun, 1943
6.1.3.3.2 Nabiranje zdravilnih rastlin in gob
Med obema vojnama se je na območju današnje občine začela razvijati trgovina, ki je poleg soli
ponujala olje, sladkor, cigarete, petrolej in celo kavo. Da bi domačini to lahko kupili, je bilo
potrebno nekje dobiti denar. Vsaj četrtina prebivalstva je našla ta zaslužek v nabiranju zelišč.
Sprva je Sekundar iz Predstrug odkupoval kresnice, arniko, lapuh, bezgovo cvetje, kumino,
kamilice, tavžent rože in še nekatere druge rastline, ki jih je odkupoval po vaseh in vozil s
konjičem v Ljubljano (Mrkun, 1943, str. 54). Po letu 1930 se je nabiranje zdravilnih zelišč
močno razširilo. Ljudje so nabirali krhliko, češmin, robidovje, v okolici Tisovca pa predvsem
brinove jagode.
Češmin je bil predvsem domena najrevnejših. Ti so hodili po pašnikih, kjer so kopali češminove
korenine. Te so domov prinesli s košem na rami, nato so jih olupili, posušili in prodali. Korenine
so porabili za kurjavo, ki je dala veliko toplote. Odkupovali so tudi lubje, ki so ga pridobili s
pomočjo lupljenja češminovih palic. Lubje iz češminovih palic je bilo skoraj osemkrat cenejše.
Krhlika je bila pomembna predvsem zaradi lubja. Na pomlad so otroci hodili po pašnikih in
travnikih, kjer so iskali grmovje, v katerem je rasla tudi krhlika. Ko je imela dovolj soka, da bi
lahko pastir naredil iz nje piščalko, so sekali palice iz tega lesa. Na palico so položili nož ter jo
vrteli tako, da je nož potoval proti njenemu koncu. Ko so prišli do konca, so prijeli za lubje in
olupili palico. Nato so doma posušili to lubje. Nabiranje lubja je potekalo vse do srede
sedemdesetih let. Ko sem nabiral tu lubje, ga je Kmetijska zadruga odkupovala po visoki ceni.
Robidovo listje so začeli ljudje nabirati leta 1939. Po gozdnih goličavah so smukali robidovo
listje ter ga nosili domov v velikih vrečah. V lepem vremenu so ga sušili na soncu, v dežju pa na
podstrešju in celo na pečeh. Nabirali so ga s posebnimi rokavicami, ki so bile narejene doma s
pomočjo trdega govejega usnja. V Velikolaškem okraju je odkupovala robido moja mama. Ta je
na določen dan v določeni vas pri sorodnikih prosila za prostor v podu. Tja so ljudje nosili
robidovo listje. Skupaj s prijatelji ga je pregledala, stehtala in balirala v velike vreče. Ko so ga
nabrali v različnih vaseh vsaj za dva vagona, so ga s pomočjo vozov odpeljali na železniško
postajo v Velikih Laščah ali pa v Predstruge. To listje je prodala veletrgovcem, ki so ga pošiljali
v Nemčijo za čaj. Po končani vojni se je izvedelo, da je bil ta čaj namenjen nemški vojski, ker je
bil odličen predvsem kot naravni antibiotik. Poleti je bila cena 3 dinarje za kilogram, v pozni
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jeseni je narasla na 5 dinarjev. Nekateri so poizkušali goljufati in so med robidovo listje
nasmukali leskovo listje. Če so odkrili takšnega kršitelja, je lahko odnesel vse vreče nabranega
listja domov in bil je ob ves zaslužek. Mamo, ki je odkupovalo to robidovo listje, so imenovali
robidarica (Žužek, 2006).
Gozdne jagode in maline so začeli nabirati v času gospodarske krize v tridesetih letih, ko je
bilo veliko goličav, ki so nastale zaradi poseka celotne gozdne parcele. Na teh goličavah so vsaj
nekaj let dobro uspevale jagode. Po nekaj letih je posek poraslo robidovje, ki je imelo lepe rdeče
in črne plodove, to je maline. Gozdne jagode so dekleta nosila na ljubljansko tržnico. Za
kilogram jagod so dobila od 10 do 12 dinarjev. Maline so dekleta v Ljubljani na tržnici
prodajala po 8 dinarjev. Če so jih imela večje količine nad 5 kg, so jih težko prodala na tržnici,
zato so jih odnesla do tovarne Kolinska, kjer pa je bila cena 6 dinarjev. Tedaj so bili zimski
čevlji 100 dinarjev. Najdražji iz naravnega usnja, obloženi s kožo jagnjet, pa so bili v
ljubljanskih trgovinah po 150 dinarjev.
Gobe so v naši dolini izraz za jurčke. Le-ti so šli dobro v prodajo, če so bili posušeni. Bajtarska
dekleta in otroci so že zgodaj zjutraj odšli na gozdne jase in gozdove, kjer so bila rastišča
jurčkov. Doma so jih dobro očistili ter sušili na soncu. Če je bilo deževje ali hladno vreme, so jih
sušili na kmečki peči. Posušene gobe so običajno odkupovali v vaški trgovinici. Trgovec jih je
zamenjal v Ljubljani za ostalo blago, ki so ga potrebovali na vasi. Do leta 1938 so imele suhe
gobe izredno ceno, s približevanjem vojne pa je cena padla, v letu 1939 na 36 dinarjev za
kilogram.
6.1.3.4 POMEN GOZDA PO KONCU DRUGE SVETOVNE VOJNE
6.1.3.4.1 Prva leta po drugi svetovni vojni – planska leta
Prva leta je potekala nacionalizacija gozdov večjih posestnikov in Cerkve. Tudi kmečkih gozdov
je bilo kar nekaj nacionaliziranih. Pri posameznih kmetijah, kjer je bil kdo od sinov pri
domobrancih, je bila oblast še posebno pozorna na zemljiški maksimum. Tam so nacionalizirali
vse gozdove do zemljiškega maksimuma in dodatno še del gozdov, ki naj bi jih dedovali po
končani vojni pobiti domobranci.
Vse do leta 1952 je bila intenzivnost sečenj izjemna. V teh letih je bilo potrebno oskrbovati lesne
tovarne in tovarne celuloze, zelo pomemben je bil les kot gradbeni material, rudniki so
potrebovali jamski les, železarne oglje, potrebe so bile po lesni kurjavi … Slovenija je v teh
letih pomagala z lesom ostalim jugoslovanskim republikam. Les je predstavljal 70–80 % vsega
slovenskega izvoza (Škulj, 1998, str. 37). Delovne brigade so na območju dobrepoljsko-struških
gozdov sekale kvaliteten les za potrebe obnove porušene domovine. Prvi slovenski zakon o
gozdovih je bil sprejet leta 1950. Določal je, da so vsi gozdovi v LRS, ne glede na lastnika,
namenjeni splošnim koristim ljudske skupnosti in pod posebno skrbjo oziroma nadzorom
države. Gozdno gospodarstvo Kočevje, ki je bilo ustanovljeno 1947, je segalo od Kolpe do
Dobrepolja. Šele s tem zakonom je dobilo prve naloge glede gospodarjenja z gozdovi. V začetku
petdesetih let se umiri družbeno potrebna sečnja in z uvedbo samoupravljanja, 1. maja 1950, je
pri nas tudi konec planskega gospodarstva. Če bi se intenzivnost sečenj nadaljevala tudi v
petdesetih letih, bi bili gozdovi na ozemlju današnje občine resnično osiromašeni.
6.1.3.4.2 Zobotrebci kot pomemben vir zaslužka
Zobotrebce so začeli pri nas izdelovati pred skoraj sto leti. Prva svetovna vojna je pomenila
zastoj v izdelovanju zobotrebcev. Med obema vojnama so zobotrebce ponovno začeli izdelovati
v mnogih hišah, kjer ni bilo velike kmetije. Odkupovala jih je Kmetijska zadruga. Silen razmah
pa je izdelovanje zobotrebcev doseglo v naši dolini v petdesetih letih. Vse tja do srede
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osemdesetih let je bil to zelo velik zaslužek za večino družin v dobrepoljski občini. Osnovo za
zobotrebce so ljudem nudili številni gozdovi in zaraščajoče površine z različnimi vrstami lesa.
Pri hišah, kjer so izdelovali zobotrebce, so zaslužili dovolj denarja za prehrano, prašek in ostale
manjše potrebe v gospodinjstvu. Tako jim je ostal denar od kmetijstva ali morebitne zaposlitve
(službe) za obnavljanje domačij in nakup novih strojev. Ker pri nas doma nismo nikoli delali
zobotrebcev, saj je imel oče mizarsko obrt, sem o načinu izdelave zobotrebcev – "klincev", kot
jim rečemo v dialektu, povprašal ženo. Ta mi je povedala: "Še pred približno dvajsetimi leti smo
v naši dolini veliko izdelovali zobotrebce. Bili so dobro plačani in so pomenili za ljudi kar lep
dodatni zaslužek.
Tudi v naši družini smo vsi obvladali to obrt. Ata je preskrbel les. Včasih sem šla z njim v
gozd po les za zobotrebce. V jeseni sva vedno odšla s konjem in vozom v bolj oddaljene
gozdove, kjer sva poiskala primeren les. Posekala sva leske, topole in lipe. Najbolj trdni so bili
zobotrebci iz hudolesovine. V zimskem času, ko je bil sneg trden, pa sva pogosto odšla do
bližnjih leskovih grmov. Palice sva privlekla kar po snegu. Doma je oče te veje ali debla narezal
na 7 cm dolge količke, nato jih je olupil in razklal na ploščice. Ploščice je še razrezal na drobne
paličice, ki so bile podobne vžigalicam. Če je bil les pretrd, smo ga še v obliki količkov skuhali.
Tako pripravljen les je bil primeren za oblikovanje zobotrebcev.
Do tu je bilo pretežno delo starejših, sedaj pa smo prišli na vrsto tudi otroci. Vsak je imel
svoj nožek – "krivček" s katerim je rezal po paličkah in oblikoval čim lepšo konico na obeh
koncih zobotrebca. Naklan les smo držali v pesti, posamezno palčko – šibko, pa smo držali na
palcu in kazalcu v levi roki. V desni roki smo imeli krivček, s katerim smo oblikovali
zobotrebce.
Slika 31 : Rezanje stebričkov.

Vir: Mrkun, 1943
Te spretnosti smo se učili že otroci v prvem razredu. Mnogokrat je prišlo tudi do nežnih vrezov,
vendar se tega nismo ustrašili. Včasih pa je lahko prišlo do hujše ureznine. Še danes imam na
palcu 5 cm dolgo znamenje – brazgotino kot spomin na izdelovanje zobotrebcev. V malo višjih
razredih osnovne šole, ko smo že bolj obvladali izdelovanje "kincev" je bilo zanimivo
tekmovanje med otroki. Delali smo doma za vogli mize. Ker je miza imela premalo vogalov,
smo imeli nekateri roko naslonjeno na stol. Ob večerih smo pogosto šli k sosedovim. Včasih nas
je bilo toliko, da smo morali v sobo postaviti kar dve mizi, saj smo za eno mizo lahko sedeli le
štirje. Tekmovali smo, kdo bo naredil več zobotrebcev v pol ure ali v eni uri.
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Slika 32: Izdelovanje zobotrebcev s krivčkom.

Vir:Mrkun, 1943
Naklan les smo vzeli iz škatlice za čevlje, v roke smo vzeli krivček in krpico – "flikco", s katero
smo si ovili palec, da nismo dobili žuljev. Bolj praktično je bilo, če smo imeli sešito krpico za na
palec iz usnja. Med delom smo se veliko pogovarjali, si pripovedovali šale, poslušali smo
zanimive zgodbe starejših in se smejali. Druženje med mladimi in starejšimi je bilo zelo prijetno.
Nato smo zobotrebce posušili na krušni peči. Tu je bilo zopet obilo otrok, saj smo jih morali
zložiti v skladovnico, nato pa jih šteti v butarice. V vsaki butarici je bilo 18 zobotrebcev. Mama
jih je povezala z belo nitko – "pavolco", tako da so bili trdno skupaj in se niso več razvezovali.
Za tisoč butaric je bila določena cena. Včasih smo jih na dan naredili 2000. Otroci smo bili tega
uspeha zelo veseli. Za nagrado nismo dobili denarja, sta nam pa mama in ata kupila marsikaj
lepega, kar smo potrebovali v šoli ali pa doma. Vsi smo bili zadovoljni.
Slika 33: Zobotrebci, povezani v butarice, in krivček.

Vir: Mrkun, 1943
To je bila ročna izdelava zobotrebcev, ki je v naše domove prinesla veliko lepega in tudi nekaj
dodatnega zaslužka. Ko so zobotrebce začeli izdelovati s pomočjo strojev, je cena zelo padla,
tako da se to delo ni več splačalo. Menim, da so stroji napravili veliko škodo, ker se je prenehalo
druženje med sosedi, ki je imelo še poseben "čar" (Grandovec, J., 2006).
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6.1.3.4.3 Razvoj Gozdnega gospodarstva Kočevje – TOZD Velike Lašče
Gozdno gospodarstvo Kočevje je bilo ustanovljeno 17. januarja 1947. Tedaj naj bi upravljanje
vseh gozdov na območju občine Dobrepolje spadalo v resor GG Kočevje. To se v resnici ni
zgodilo, saj je z dobrepoljskimi nacionaliziranimi gozdovi gospodarila Gozdna uprava
Ljubljana do 31. januarja 1948. Z novim letom 1948 je bilo ustanovljeno GG Ribnica, v čigar
okvir so sodili tudi dobrepoljski gozdovi. S 1. januarjem 1950 je ponovno ukinjeno GG Ribnica,
ki je ponovno priključeno k GG Kočevje. Dobrepoljski gozdovi pridejo 1. marca 1952 ponovno
pod GG Ljubljana. Z novim letom 1956 je bila ustanovljena Gozdna uprava Lašče, ki je spadala
pod GG Kočevje. Tedaj so bili vsi nacionalizirani gozdovi priključeni GU (gozdna uprava)
Lašče. Nacionalizirani gozdovi na območju Strug so bili vse od leta 1947 v sklopu GG Kočevje.
Leta 1956 so bili priključeni GU Lašče. Zasebne gozdove je v prvih povojnih letih upravljala
Okrajna uprava za gozdove v Kočevju, nato Poslovna zveza Kočevje. Od leta 1960, ko je
Dobrepolje prišlo pod občino Grosuplje, je s temi gozdovi upravljal Agrokombinat Grosuplje,
struški gozdovi pa so ostali v okviru Poslovne skupnosti Kočevje (Crevati, 1973). Te neprestane
reorganizacije niso koristile strokovni pomoči pri razvoju gozdov in gozdnih prometnic.
Petdeseta leta so bila leta, ko se v naših gozdovih, kar se tiče gozdarske stroke, ni skoraj nič
premaknilo. Velika sreča za naše gozdove pa je tedaj bila, da se je stihijsko povojno sekanje
skoraj končalo ter da so v petdesetih letih tudi kmetje močno zmanjšali sekanje gozdov za
prodajo. Temu je bila deloma kriva industrializacija, ki je začela vabiti delovno silo v Ljubljano,
deloma pa je temu botrovalo veliko pomanjkanje moške delovne sile v starosti od 30 do 40 let.
Od 1. januarja 1965 je prišel tudi ves zasebni sektor na območju celotne današnje občine pod
GU Lašče. Od tedaj je nastala občutna sprememba pri gospodarjenju z gozdovi. Stroka je stopila
v ospredje, začele so se delati prve gozdne ceste in vlake, nekateri domačini dobijo redno
zaposlitev, kmetje morajo upoštevati strokovna odkazila logarjev, začnejo se s pomočjo
zaposlenih gozdarjev negovalna dela v državnih gozdovih in gradnja prvih gozdnih cest ter
živahnejša prodaja najrazličnejših gozdnih asortimentov na železniški postaji v Predstrugah.
Leta 1973 nastanejo v okviru GG Kočevje posamezne osnovne organizacije. Med njimi tudi
TOZD Lašče, ki ima poleg špedicije v Predstrugah tudi skoblarno za predelavo drobne
hlodovine iglavcev – manjšo delavnico za proizvodnjo lesa za ostrešja (tramove).
Sredi osemdesetih let je v SOZD KG Kočevje bilo vse težje gospodarjenje. Tako je 28. 2. 1990
prenehala z delom SOZD, v okviru katere je bil tudi TOZD Lašče. Ponovno se ustanovi GG
Kočevje, v okviru katerega je so bile 1. 7. 1991 ustanovljene gozdne uprave, npr. GU Lašče. GU
Lašče je imela na območju sedanje dobrepoljske občine dve Gozdnogospodarski enoti: GGE
Dobrepolje in GGE Struge. Obe sta imeli sedež v Predstrugah v Gozdarskem domu, ki je bil
zgrajen leta 1986.
Slika 34: Gozdarski dom v Predstrugah.

Vir. ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
73

Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
V Predstrugah je še ostala skoblarna. Žal pa lahko ugotavljamo, da se je konec osemdesetih in v
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja število zaposlenih močno zmanjšalo. Tudi takšna
organizacija ni dolgo vzdržala. Vse več gozdarjev je iskalo samostojno zaposlitev, nejasno je
bilo upravljanje z nekdanjimi družbenimi gozdovi, za katere so bili vloženi postopki
denacionalizacije … S sklepom o začetku dela Zavoda 31. 12. 1993 je bil ustanovljen Zavod za
gozdove Slovenije v sklopu katerega je bila ustanovljena Območna enota Kočevje, ki je začela z
delom 1. maja 1994. Razdeljena je na 9 krajevnih enot (KE). Med njimi je tudi KE Dobrepolje s
sedežem v Predstrugah, kjer so trije zaposleni (dipl. inž. gozdarstva in 2 gozdarska tehnika).
Zavod za gozdove je javna gozdarska služba, ki ima naslednje naloge:
♦ izdelovanje gozdnogospodarskih načrtov;
♦ zbiranje podatkov o stanju in razvoju gozdov, vodenje evidence;
♦ spremljanje biološkega ravnotežja v gozdovih ter razvrednotenja oziroma poškodovanosti
gozdov;
♦ izdelovanje programov nege in varstva gozdov ter načrtovanje načrtov požarnega varstva za
gozdove in zagotavljanje izvedbe ukrepov za varstvo gozdov;
♦ priprava programov vlaganj v gozdove in načrtov za premeno ter sanacijo gozdov;
♦ priprava strokovnih podlag za odpiranje gozdov z gozdnimi prometnicami ter
načrtovanje vzdrževanja gozdnih cest;
♦ skrb za izobraževanje lastnikov gozdov;
♦ usmerjanje razvoja populacije prosto živečih divjih živali (Škulj, 1998, str. 145).
Poleg Zavoda za gozdove OE Kočevje je iz GG Kočevje 6.11. 1995 nastalo še Proizvodno
podjetje GG Kočevje, ki ima med drugimi tudi naslednje naloge: sečnja in izdelava lesnih
asortimentov, spravilo lesa, prevoz lesa, gojitvena in varstvena dela, vzdrževanje in izgradnja
vlak in cest, dodelava in nadaljnja obdelava lesa ter prodaja lesa. V sklopu tega podjetja je bila
tudi Špedicija Dobrepolje skupaj s Skoblarno Predstruge. Zaradi najrazličnejših nasprotovanj
nekaterih vaščanov Predstrug in zmanjšanemu odkupu primernega lesa za obdelavo v skoblarni,
je skoblarna leta 2001 prenehala z delom. Njene prostore ter skladiščne zunanje površine sedaj
uporablja avtomehanik in prevoznik.
Preglednica 21: Gibanje števila zaposlenih na GGE Dobrepolje in GGE Struge.
leto 1972
1982
1992
2003
GGE Dobrepolje
20
16
14
3
GGE Struge
11
12
10
0
Skupaj
31
28
24
3
Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
Slika 35 in 36: Ročno nalaganje in spravilo lesa s pomočjo kamiona sredi šestdesetih let na
Vodicah.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
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V letu 1972 so bili vsi zaposleni v obeh GGE domačini. V Strugah je bilo kar devet sekačev
oziroma delavcev, ki so imeli nalogo spravila lesa, ki se je v največji meri iz gozdov spravljal s
pomočjo konj, ki so jih imeli domačini. V Predstrugah je bilo šest sekačev, kar sedem delavcev
je bilo v skoblarni ali pa so pomagali pri nalaganju lesa na vagone (špediciji). Prevoze med
skoblarno, skladiščem lesa in železniškim terminalom za les je opravljal domačin s parom konj.
Zelo pomembna so bila tudi sezonska dela, ko so sezonski delavci pogozdovali zaraščajoče
travnike in pašnike predvsem s smreko.
Slika 37: Delo na špediciji v Predstrugah leta 1966.

Slika 38: Metrska drva v Tisovcu leta
1967.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
Leta 1982 v GGE Dobrepolje ni bilo zaposlenih nič več sekačev. Dva delavca sta bila na negi,
kar 8 zaposlenih je delalo v skoblarni, nekaj pa jih je bilo še na špediciji. Tudi v tem letu so bili
vsi delavci domačini. V GGE Struge so bili še vedno štirje delavci sekači, dva sta bila
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traktorista, trije so delali vlake, ostali pa so bili pomočniki, ki so pomagali tam, kjer je bilo
določen dan potrebno. Vsi zaposleni so bili domačini.
V letu 1992 se je v obeh GGE zmanjšalo predvsem število gozdnih delavcev. Nekateri so se
upokojili, nekatere pa so prerazporedili na žago v Robu. Tudi načrti za nadaljnje zaposlovanje so
zelo slabi. Povsod, razen za skoblarno, so predvideni v dveh do treh letih viški gozdnih
delavcev vsaj za polovico. V tem letu je še veliko nejasnosti, saj se ne ve, kako bo potekala
reorganizacija GG Kočevje.
V letu 2003 je bilo vse popolnoma jasno. Gozdnih delavcev ni več, ki bi bili zaposleni na KE
Dobrepolje. Tu so zaposleni le trije strokovnjaki, ki pokrivajo strokovni del nalog, katere daje
Zavod za gozdove Slovenije. Ti trije ljudje skrbijo za gozdove na celotnem območju občine
Dobrepolje. Skoblarna je leta 2001 prenehala z delom. Delo je izgubilo 8 ljudi. Proizvodno
podjetje GG Kočevje ne zaposluje nobenega gozdarja iz občine Dobrepolje. Trije opravljajo
gozdarska dela kot samozaposleni, nekateri so se upokojili, drugi pa so si delo poiskali izven
občine.
6.1.3.5 GOSPODARJENJE Z GOZDOVI PO NASTANKU REPUBLIKE SLOVENIJE
6.1.3.5.1 Zasebni in družbeni gozdovi ter denacionalizacija
Pred drugo svetovno vojno so bili vsi gozdovi v privatni lastnini. Čušperška graščina je po letu
1920 večino gozdov na območju današnje občine prodala močnim lesnim trgovcem. Največji
gozdni kompleks Jauhe je lesni trgovec Pivo leta 1939 prodal novemu lastniku Loyu
Incontinenteju. Po končani drugi svetovni vojni je bila izvedena nacionalizacija. Gozdni
kompleks Jauhe je postal družbena lastnina, ki je leta 1960 obsegala 337,32 ha gozda; ta se je
do leta1972 povečal za 2,9 ha zaradi zaraščanja gozdnih jas. Leta 1972 je bilo na območju GGE
Dobrepolje 12,66 % družbenih gozdov, na območju GGE Struge pa je bilo 44,9 % družbenih
gozdov; ti so bili predvsem na območju Male gore. V okviru družbenih gozdov poznamo tako
imenovane komplekse in izolirane družbene parcele. V Strugah je bilo izoliranih gozdov 5 % od
vseh družbenih gozdov, v dobrepoljski enoti pa 39 %. Izolirani gozdovi so družbene parcele, ki
so bile obdane s privatnimi gozdovi. Po izvoru so bili vsi ti gozdovi do nacionalizacije od leta
1848 do 1948 privatne parcele. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je nacionalizacija v
Dobrepolju odvzela bistveno večjemu številu občanov posamezne gozdne parcele kot v Strugah.
Gozdne parcele so bile po površini manjše kot v Strugah.
Leta 1991 se je začela denacionalizacija. Postopki niso še v celoti zaključeni, za leto 2001 pa so
naslednji podatki:
♦ V GGE Dobrepolje je 8,74 % državnih gozdov ter 0,6 % občinskih gozdov. Ostalo so
privatni gozdovi. Občinski gozdovi so večinoma gozdovi, ki so bili na območju nekdanjih
skupnih pašnikov – "komušne". Ti pašniki so v veliki meri zaraščeni, zakonodajalec pa je v
denacionalizacijskem zakonu zabeležil, da se morajo te skupne površine vrniti
novoustanovljenim agrarnim skupnostim. Če v določenem območju ni interesa za
ustanovitev Agrarne skupnosti, so te površine last države. V dobrepoljski GGE je 0,1 %
gozdov last agrarnih skupnosti.
♦ V GGE Struge se je z denacionalizacijo bistveno bolj spremenila struktura lastništva
gozdov. Zasebni gozdovi predstavljajo leta 2001 že 91,5 % vseh gozdov, 8,5 % gozdov pa je
v državni lasti. Tu je delež državnih gozdov v primerjavi z letom 1972 izjemno padel.
Omeniti pa velja, da nekateri denacionalizacijski postopki še niso dokončani, zato se lahko ta
delež še zniža.
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Karta 6 : Struktura lastništva leta 2005v GGE Dobrepolje.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje;
Izdelal: Branko Intihar in Ivan Grandovec, februar 2006
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Karta 7: Struktura lastništva leta 2005v GGE Struge in delu GGE Vrbovec.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje;
Izdelal: Branko Intihar in Ivan Grandovec, februar 2006
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6.1.3.5.2 Struktura zasebne gozdne posesti
Zakon o denacionalizaciji, predvsem pa delitev posesti pri dedovanju na več dedičev, je
osnovni vzrok, da se je število posestnikov gozda v zadnjem desetletju izjemno povečalo.
Posesti se še vedno drobijo, socialnoekonomska struktura posesti pa se znižuje. V najnižjem
razredu se je najbolj povečalo število posestnikov. Takšna razdrobljenost povzroča veliko
problemov pri smotrnem gospodarjenju z gozdovi: v prvi vrsti je nezainteresiranost za delo v
gozdu, ki ji verjetno botruje neusposobljenost za to delo in tudi neustrezna oprema za sečnjo ter
spravilo lesa iz gozda. Pogosto je gozd precej oddaljen od lastnikovega bivališča, zgodi pa se
celo, da lastnik ne ve, kje je njegova parcela.
Preglednica 22: Razvoj posestne strukture gozdov v GGE Dobrepolje med leti 1993 in 2002.
velikostni razred število posesti

število
indeks
delež po
delež po
posesti
posameznih
posameznih
razredih l. 1992 razredih l. 2002
leta 1993
leta 2003
1992/2002
do 1 ha
297
1199
403,7
27,2
53,6
1–5 ha
503
791
157,3
46,1
35,1
5–10 ha
188
160
85,1
17,2
7,4
10–30 ha
104
87
83,7
9,5
3,9
30–100 ha
0
0
0,0
0,0
0,0
nad 100 ha
0
0
0,0
0,0
0,0
Skupaj
1092
2237
204,9
100,0
100,0
Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
Graf 17: Drobljenje posestne strukture gozdov v GGE Dobrepolje med leti 1993 in 2002.

Leto 2002

Leto 1993

do 1 ha
1–5 ha
5–10 ha
10–30 ha
30–100 ha
nad 100 ha

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
Iz tabele in grafikona lahko ugotovimo, da je v GGE Dobrepolje število posestnikov naraslo z
indeksom 204 v desetih letih. To je izjemen indeks. Če te podatke osvetlimo s številom
lastnikov gozdov leta 1972, ko je bilo le teh 1050 (Crevati, 1973, str. 2), lahko vidimo, da je
število lastnikov naraslo predvsem po osamosvojitvi, ko se je močno zmanjšalo število
kmečkega prebivalstva, ki bi bilo odvisno od gozda. Leta 1972 je imel posestnik v povprečju
3,65 ha gozda. Leta 1993 je bila ta posest velika 3,79 ha, 2003 pa le 2,03 ha.
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Preglednica 23: Razvoj posestne strukture gozdov v GGE Struge med leti 1992 in 2002.
velikostni razred število posesti
posestne
strukture

leta 1992

število
posesti
leta 2002

indeks
1992/2002

do 1 ha
50
295
1–5 ha
156
221
5–10 ha
54
60
10–30 ha
44
54
30–100 ha
0
9
nad 100 ha
0
1
Skupaj
304
640
Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje

590,0
141,7
111,1
122,7
0,0
0,0
210,5

delež po
delež po
posameznih
posameznih
razredih l. 1992 razredih l. 2002
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Graf 18: Drobljenje posestne strukture gozdov v GGE Struge med leti 1992 in 2002.
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Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
Tudi v GGE Struge se je po osamosvojitvi število lastnikov gozdov močno povečalo. Ta
indeks je le malo nižji, kot velja za dobrepoljske gozdove. Leta 1972 je bila v tej GGE
povprečna velikost po lastništvu gozda 5,28 ha. Ker je bilo zaraščanje dokaj prisotno, se je do
leta 1992 tudi v Strugah povprečna posest povečala na 5,62 ha. Leta 2002 je le-ta znašala le še
3,71 ha. To zmanjšanje velikosti posesti gozdov je v Strugah predvsem posledica delitve
posameznih kmečkih gospodarstev med dediče in nakupi gozdnih parcel s strani delavskih
gospodinjstev, ki vidijo v gozdu morebitno rezervo za težke čase. Da velikost posesti ni padla
pod 3 ha, so v največji meri "krivi" nekateri denacionalizacijski upravičenci, ki so dobili
vrnjene gozdove. Devet jih je do leta 2002 dobilo za naše razmere vrnjene dokaj velike gozdne
komplekse, to je nad 30 ha, eden pa je dobil vrnjeno celo več kot 100 ha gozda.
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6.1.3.6 POMEN GOZDA ZA KMETA IN ZARAŠČANJE KULTURNE KRAJINE
V prvih povojnih letih kmetje niso bistveno sekali gozdove. Vzrok za to je bilo manjše število
moške delovne sile ter izredno nizka cena odkupa lesa. Kajžarji so vse do leta 1950 še pasli
koze, ki so jih imeli zaradi preživetja. Paša koz je bila še posebno izrazita v okolici Tisovca. Po
letu 1950 je bila paša koz prepovedana. Konec štiridesetih se je začel izreden pritisk na mlade
ljudi, da morajo oditi v mesta. Tudi obravnavano območje se temu ni moglo izogniti (Miklič,
1952). Ljudje so še vedno v veliki večini živeli predvsem od kmetijstva. Za lastne potrebe so
gojili poljščine, medtem ko so imeli govejo živino za prodajo. Zato se je vse tja do leta 1960
dokaj skrbno kosilo vse pašnike, gozdne jase, senožeti in laze. Lazi so bili pašniki, ki so bili
vsaj 2 km oddaljeni od vasi. V lazih je bilo poleg travniškega rastja tudi precej skalovitih delov,
poraščenih z gabrom, največ pa z leskovim grmovjem. Senožeti so običajno imenovali
travniške površine, ki so bile obdane z gozdom. V teh letih so mnogi kmetje varčevali z lesom
za kurjavo, zato so običajno sekali predvsem grmovje v lazih. Na ta način so imeli dve koristi:
gozd jim je ostal, hkrati pa je imela tudi trava večjo možnost za rast. Šestdeseta leta pomenijo
začetek deagrarizacije. Začne se pogozdovanje najbolj oddaljenih lazov.
V šestdesetih se začne organizacijsko postavljati struktura delovanja GGE. V tem času se
zaposli večje število domačinov v gozdarstvu, začno se graditi prve gozdne ceste ter strokovni
pristop k urejanju gozdov. Slabše kvalitetne kmetijske površine se začnejo zaraščati. Vse manj
je steljarjenja, kmetje so začeli predvsem grabiti listje. Narejeni so prvi goznogospodarski
načrti.
6.1.3.6.1 Gospodarjenje v GGE Dobrepolje
Načrt za GGE Dobrepolje za obdobje 1960–1972 je bil nedokončan, vseboval je številčne
podatke o lesnih zalogah, prirastku in višini etata (planiranega poseka). V zasebnih gozdovih se
je gospodarilo po načelih prebiralnega gospodarjenja. Etati so bili nizki, zato se je lesna zaloga
prvič po končani drugi svetovni vojni povečala. Začela so se prva večja pogozdovanja s smreko
na površinah, ki so jih kmetje izločili iz kmetijske rabe. V naslednje obdobju 1973–1982 je bil
v družbenih gozdovih poseben poudarek na pospeševanju listavcev v smrekovih gozdovih. Etat
je bil pri iglavcih v državnih gozdovih presežen za četrtino. Podobno stanje je bilo tudi v
zasebnih gozdovih. To je bil čas, ko je skoblarna v Predstrugah začela z delom in je
potrebovala veliko surovine. Pri listavcih pa so dosegli komaj 73 % etat. Prirastek se je v
skupnem merilu povečal. V naslednjem obdobju 1983–1992 je bil posek izjemno visok
predvsem v državnih gozdovih, kjer je močno presegel prirastek. To so bila leta, ko je bilo GG
Kočevje zaradi hitre gradnje gozdnih cest vseskozi v izgubi. To so poizkušali pokriti tudi s
sečnjami preko vseh načrtov. Žled leta 1985 je gotovo še bolj pripomogel k manjšemu prirastku
v tem obdobju. V zasebnih gozdovih se delež lesne mase povečal le za 17 %, v družbenih pa se
je celo zmanjšal za 5 %. V zadnjem obdobju 1993– 2002 je bil v državnih gozdovih posek
iglavcev za 13 % nižji od načrtovanega. Pri listavcih pa je bil načrt izpolnjen le 55 %. V
zasebnih gozdovih je bil pri iglavcih posek za 9 % večji od načrtovanega, pri listavcih pa so
dosegli 65 % posek. Zanimanje za listavce je v tem obdobju zelo upadlo, saj se je prodajala
lahko le kvalitetna hlodovina, namenjena industriji, po lesu, namenjenem kurjavi, pa ni bilo
veliko povpraševanja. Sprememba načina življenja na podeželju, kjer ni skoraj več starejših
ljudi v dopoldanskem času doma, da bi kurili centralno peč, je preusmerila ogrevanje
stanovanjskih hiš na kurilno olje. Iglavci so bili v tem obdobju dokaj dobro plačani, zato je bil
tudi večji posek od načrtovanega v zasebnih gozdovih. Zelo razveseljivo je dejstvo, da GG ni
izvajala sečenj v gozdovih, za katere je bila vložena denacionalizacija. V državnih gozdovih se
je posekalo manj iglavcev predvsem zaradi puščanja rezerve za morebitne sanitarne sečnje (to
so sečnje, ki so nepredvidljive in jih je potrebno opraviti zaradi pojava smrekovega lubadarja).
Devetdeseta leta so tudi v tej GGE vse bolj v znamenju lubadarja, kot znak onesnaževanja
ozračja in spreminjanja podnebja.
6.1.3.6.2 Načrti GGE Struge
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Na območju GGE Struge praktično do leta 1960 ni bilo nobene ustanove, ki bi kmetom
svetovala, kako se oskrbuje gozdove. Zaradi tega so predvsem zasebni gozdovi močno
degradirani. V prvih povojnih letih je bila v okolici Tisovca razširjena paša koz, tako kot v
ostali Zahodni Suhi krajini (Žvirče, Hinje). Ta paša je v gozdovih naredila veliko škode. V teh
gozdovih so vse do začetka osemdesetih let imeli vsako leto vsaj dve apnenici. Vse tja do leta
1950 je bil pritisk na gozdove dokaj močen. Poleg steljarjenja je bilo veliko ročne košnje po
raznih senožetih. Ker tudi Strug ni obšlo izseljevanje in s tem zmanjšanje delovne sile na
kmetijah, je že v petdesetih letih upadla vzreja goveda. Zaradi tega se je počasi začela opuščati
košnja na bolj oddaljenih pašnikih in travnikih. Na opuščene površine se je naselila leska in
ostalo grmovje, vmes je bilo veliko hrasta, breze, trepetlike, in smreke. Za šestdeseta leta so v
kroniki GGE enote zapisali: "Kljub določenemu napredku so Struge ostale revne in zapuščene.
Kmetijstvo peša in ljudje se še vedno izseljujejo. Zlasti trdo je življenje na Tisovcu, kjer plitva
kamenita tla za kmetijstvo niso primerna. Zanimivo je, da je nad Tisovcem tudi nekaj
vinogradov samorodne trte (šmarnice). Mladi iz Strug odhajajo v mesta, v industrijo, precej je
tudi zdomcev. Precej ljudi se vozi na delo v sosednjo grosupeljsko občino in celo v Ljubljano.
Ljudje pa so še vedno navezani na gozd, ki jim je pomemben vir zaslužka. Tudi delavci v
gozdu, stalni in sezonski, so tod še vedno samo domačini. Postranski vir zaslužka je
izdelovanje zobotrebcev, nabiranje gob in na Tisovcu tudi nabiranje brinovih jagod" (Vrtovec,
1971, str. 22). V tem obdobju se je v struških gozdovih zelo veliko sekalo. V družbenih
gozdovih so posekali 27850 m³ iglavcev – predvsem jelke ter 18506 m³ listavcev. Sečnja je
bila posebno velika po letu 1965. V zasebnih gozdovih so posekali manj iglavcev kot listavcev.
Iglavci so pri kmetih predstavljali v 52 % hlodovino, ostalo pa les za tramove in celulozo. Pri
listavcih pa je bila kvaliteta posekanega lesa še bistveno slabša. Le 23 % je bilo hlodov, ki so
jih kmetje prodali GG, katero je vozilo v Stolarno in na žago v Rob, 2% so predstavljali
železniški pragovi, kar tri četrtine listavcev pa je predstavljalo prostrniski les, ki se je
uporabljal za drva (klaftre). Listavce so v zasebnih gozdovih sekali predvsem do srede
šestdesetih let. Tudi les za kurjavo je večino odkupilo gozdno gospodarstvo. Vozili so ga na
železniško postajo. V obdobju 1972–1981 so predvsem v družbenih gozdovih posekali kar 15
% več iglavcev, kot je bilo zabeleženo v etatu. Temu je bilo krivo predvsem sušenje jelke proti
koncu sedemdesetih let. Izjemno obsežne so bile tudi sečnje listavcev v družbenih gozdovih na
Mali gori, kjer so se že pokazali nekateri slabi vplivi na gozdni prirastek ob tako močnih
sečnjah. Kmetje pa so v tem obdobju posekali bistveno manj listavcev, iz česar lahko
ugotavljamo, da niso več iskali toliko zaslužka v lesu za kurjavo.
V obdobju 1982–1991so se prirastki precej povečali predvsem zaradi mnogo večjih gozdnih
površin, kot so bile v letu 1960 v zasebnem sektorju. Tako je zasebni sektor posekal le 46,1 %
prirastka. V družbenem sektorju pa so posekali več kot je bil prirastek (indeks 111). Poleg
velikih potreb po hlodovini so v letih 1985–1987 imeli izjemno veliko sanitarnih posekov
zaradi žledoloma. V zasebnih gozdovih so se mnogokje videle še nekaj let po žledolomu
nepospravljene površine. Ti gozdovi so bili predvsem last ljudi, ki so se kot ekonomski
migranti selili v večja mesta in tujino. V zadnjem desetletnem obdobju 1992–2002 se je zaradi
denacionalizacije močno zmanjšal delež družbenih (državnih) gozdov. Kljub temu je bilo kar
za 35 % več posekanega drevja v državnih gozdovih kot v zasebnih. V zasebnih gozdovih je
posek listavcev dosegel le 48 % načrtovanih posekov. Posek iglavcev pa je bil večji za 16 % od
etata. Posek iglavcev je bil predvsem zaradi pojava lubadarja predvsem v smrekovih rastiščih.
V celotni GGE je bilo v obeh sektorjih v tem obdobju pri iglavcih kar 78 % vseh sečenj
zabeleženih kot sanitarnih. Poleg smreke v zasebnih gozdovih se je ponovno začela močno
sušiti jelka. V državnih gozdovih je bilo tudi pri listavcih neverjetno veliko sanitarnih sečenj
(skoraj 33 %) zaradi sušenja bresta. V začetku devetdesetih je bilo v zasebnih gozdovih še
veliko črnih sečenj (13,5 %). Posek brez odkazila je proti koncu devetdesetih močno padel.
Lastniki gozdov se vse bolj zavedajo, da le s pomočjo strokovnjakov lahko izboljšajo kvaliteto
svojih gozdov. V zadnjem obdobju je konec steljarjenja, le še redki grabijo listje, gobe se
nabira predvsem za hobi, zdravilnih zelišč se ne nabira za prodajo. Tako so se ponovno začele
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širiti lipe, ki so bile močno na udaru vse do začetka devetdesetih zaradi nabiranja cvetja in
izdelovanja zobotrebcev. Ljudje so vse manj odvisni od gozda in kmetijstva, zato postaja naša
pokrajina vse bolj gozdnata.
6.1.3.6.3 Ogozdovanje
Preglednica 24: Indeksi prehajanja kmetijskih površin v gozdne površine v občini Dobrepolje
med leti 1960–2001.
Indeks

1960–1971

1972–1981 1982–1991

GGE Dobrepolje
114,7
106,3
101,3
GGE Struge
135,7
115,6
101
Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje

1992–2001

105,9
107,9

2002–2011

102,4
106,8

 Ocena narejena januarja 2006. Na območju GGE Dobrepolje je bilo po podatkih za leto 2003 še 0,8 % površin,
katere je že zajelo počasno zaraščanje. Kmetje jih vsaj pet let že niso kosili. Če upoštevamo ta podatek ter
napravimo še delno korekcijo odstotka rasti za obdobje 1991–2002 pridemo do tega izračuna.

Območja GGE Struge ni obšlo ogozdovanje, ki je bilo še bistveno močnejše kot v Dobrepolju.
Leta 2003 je bilo še 3,6 % zaraščajočih površin, ki jih še niso šteli h gozdu. Če bi upoštevali
zaraščajoče površine ter trend še možnega zaraščanja kmetijskih zemljišč, potem lahko za leto
2012 dajemo napoved 87,42 % gozdnatost na območju Strug. Slabše gospodarske razmere v
osemdesetih letih so povzročile, da se je zaustavila deagrarizacija in s tem povezano tudi
zaraščanje kmetijskih površin.
6.1.3.6.4 Gozdne ceste in vlake
Na območju občine Dobrepolje ni bilo v petdesetih letih nobene gozdne kamionske poti.
Večinoma so bili kolovozi primerni za konjsko vprego. Okoli leta 1955 se v dobrepoljskih
vaseh prvič pojavi voz z gumastimi kolesi. Do tedaj so bili predvsem "aksarji", to so vozovi z
železno osovino in "štekljački" – vozovi, ki so imeli okovane lesene osovine. Do začetka
šestdesetih let v naših gozdovih ni bilo traktorja. Sledila pa so leta, ko so predvsem iz
družbenih gozdov začeli spravljati les s pomočjo traktorjev. Do leta 1964 se je že več kot
polovica lesa od panjev privleklo s traktorji. Ob tem so v gozdovih naleteli na hudo
pomanjkanje gozdnih kamionskih cest. Zaradi tega so sredi šestdesetih zgradili za tedanje
razmere zelo dobro kamionsko cesto iz Zagorice do državnih gozdov na Jauhah. Prav tako so
posodobil cesto iz Predstrug ("vodiškega Bugca") do Vodic.
Slika 39: Popravilo gozdne poti na Vodice 1967.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
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Za kamione je uporabna tudi cesta Ponikve Škocjan. Proti Hočevju je vodila makadamska
cesta, katera pa ni toliko služila za spravilo lesa kot za spravilo sena in stelje. V obdobju 1973–
1982 je bila planirana izgradnja kar 25,950 km gozdnih poti. Zgrajeni pa sta bili dve cesti
(Predstruge–Mrzla dolina in Jauhe–Hočevje) v skupni dolžini 4,2 km. V gozdovih je bil konj še
vedno pomembnejši od traktorja. V naslednjem gozdno gospodarskem obdobju naj bi do leta
1992 zgradili spet nerealnih 34,965 km gozdnih cest. Resnično pa lahko rečemo, da je bilo to
obdobje najboljše glede gradenj gozdnih cest, odkar spremljamo odvisnost človeka od
gozdnega bogastva. Narejenih je bilo 16,146 km cest, ki so še sedaj primerne za vožnjo s
kakršnim koli avtomobilom. Prva cesta se je nadaljevala po pobočju Male gore od Mrzle doline
pa vse tja proti Sveti Ani nad Strugami. Drugo veliko gradbišče pa je bilo na območju k. o.
Cesta, kjer se je zgradilo preko 7 km gozdnih cest. Vse te ceste so se zgradile do konca
osemdesetih let. V naslednjem obdobju 1993–2002 naj bi se gradilo še 12,400 km gozdnih cest.
Grajene naj bi bile v okolici Ponikev, Kompolj in Hočevja. Od teh planiranih cest se ni zgradil
niti 1m nove ceste. Država nima v teh območjih nobenega gozda, zasebni lastniki pa ne vidijo v
teh cestah pomembnejšega zaslužka, ki bi ga imeli ob lažji dostopnosti lesne mase. Zato pa so
bili razširjeni nekateri krajši odseki slabših gozdnih traktorskih cest v skupni dolžini 2,550 km.
V tem obdobju so bile grajene le krajše vlake. GGE Dobrepolje je leta 2003 izdelala načrt
perspektive odprtosti gozdnega prostora. V tem načrtu je zabeleženo, da bi bilo dolgoročno
potrebno zgraditi še 27,6 km gozdnih cest. V obdobju do leta 2012 naj bi se zgradili naslednji
cesti: Ponikve–Gmajna v dolžini 2,350 km in Hočevje–Ilova Gora v dolžini 1,700km
(Andoljšek, 2004, str. 70). Velik interes, da bi bila predvsem druga cesta tudi narejena, je
izrazil župan občine Dobrepolje, ki planira iz Ilove Gore graditi vodovod do naselja Hočevje. V
občinskih načrtih je gradnja vodovoda deloma po isti trasi kot cesta (Jakopič, 2005). Gozdne
vlake naj bi se gradile le tam, kjer bo izkazan osebni interes lastnikov, občina pa naj bi jih
deloma tudi sofinancirala.
Slika 40: Za prevoz lesa iz gozdov se uporablja tudi lokalne ceste, npr Zdenska vas–Krka.

Foto: Tamino Petelinšek, februar 2006
V Strugah je bila v šestdesetih letih lokalna cesta proti Žvirčam in Zahodni Suhi krajini,
podobne kvalitete, kot v Dobrepolju cesta Zdenska vas–Hočevje, proti Kočevju po Polomskem
podolju pa je bila cesta še slabša in komaj še uporabna za kamione. V Strugah so bili na
območjih, kjer so bili lastniki gozdov zasebniki, večinoma kolovozne poti. Izjema so bili
družbeni gozdovi na Mali gori, kjer so izkoriščali gozdne zaloge že od leta 1990 (Črni vrh,
Hlevendol–Rapljevo). Cesta iz Četeža v Tisovec je bila v šestdesetih letih označena kot
traktorska cesta. V struških gozdovih je bilo veliko konjskih vlak, ker so si kmetje na ta način
pomagali pri spravilu lesa po brezpotjih. V naslednjem desetletju so zgradili predvsem ceste na
Mali gori. Popolnoma so obnovili tudi cesto proti Črnemu vrhu. Mala gora je bila tako že na
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začetku osemdesetih let izredno dobro pokrita z gozdnimi cestami. Vzhodnemu delu struške
doline niso namenili v tem obdobju za ceste praktično nobenih sredstev. Zato je ta del še naprej
ostal za kamione neprevozen. V naslednjem obdobju 1981–1992 so v GGE Struge planirali kar
14.350 km novogradenj in 5.035 km rekonstrukcij gozdnih cest. Realizacija leta 1992 pa nam
pokaže, da je bilo v desetih letih narejenih 4.616 km novih cest. Dve tretjini teh cest je bilo
zgrajenih še na Mali gori, prvič pa se je nekaj delalo tudi v vzhodnem vrtačasto rahlo
hribovitem delu gozdne enote. Od vasi Lipa je bilo proti Gozdarju narejene 860 m ceste, Proti
vinogradom (Tisovec) pa 780 m. Tako je bila gostota cest na v družbenih gozdovih kar 22.62
m/ha in je presegala povprečno gostoto teh kamionskih cest v GG Kočevje za 4.87 m/ha.
Gozdne traktorske vlake so začeli graditi po letu 1975. Vlake so delali pretežno po nekdanjih
kolovozih in konjskih vlakah. Za traktorje je bila potrebna predvsem širitev teh transportnih
poti. Gradnja vlak ni bistveno posegla v gozdno rastje. V družbenih gozdovih je bilo 112 m
vlak na hektar, v zasebnih pa le 25 m/ha. Iz vseh teh podatkov se da jasno razbrati, kje v
Strugah je družbeno gozdarsko podjetje videlo svoj interes. Leta 1991 je bilo kar 69,1 % vseh
zasebnih gozdov minimalno odprtih za dostop z gozdarsko mehanizacijo. V naslednjem
desetletju je bila rekonstruirana le cesta proti Gozdarju in nekaj krajših vlak. Za obdobje do
leta 2012 se načrtuje le gradnja ceste Rapljevo–Fuksov laz v dolžini 1450 m na Mali gori.
Dolgoročni plan pa predvideva še 16,150 km cestnih odsekov. V tej GGE je v planu za boljšo
odprtost izgradnja 70 km gozdnih vlak. Do leta 2011 naj bi jih zgradili 15 km.
Gradnja le-teh bo v veliki meri odvisna od pripravljenosti lastnikov gozdov za sofinanciranje
tega dela. Od ustanovitve občine Dobrepolje leta 1995 je bila rekonstruirana in asfaltirana cesta
Zdenska vas–Hočevje ter gozdni cesti v zaselek Vodice in v naselje Tisovec. Občina je
pristopila k pridobivanju zemljišč za rekonstrukcijo in asfaltiranje lokalne ceste Rapljevo–
Kočevje. Že zgrajene gozdne ceste so s strani občine dobro vzdrževane, nima pa občina
nobenih finančnih planov za gradnjo novih kamionski gozdnih cest. Lastniki gozdov, ki želijo
graditi vlake, po katerih bi bil možen prevoz lesa s traktorskimi prikolicami, morajo sami
plačati zemeljska dela, občina pa plača nasipni material. Glede na vse pisne in ustne vire, ki
sem jih za ta del naloge potreboval, sem si ustvaril mnenje, da si lastniki gozdov zaradi
visokega sofinanciranja novogradnje gozdnih cest ne želijo. Prepričan pa sem, da se bo
zgradilo tudi bistveno manj gozdnih vlak, kot je planiranih. Ker lastniki gozdov v občini
Dobrepolje trenutno niso v tako težkem finančnem stanju, da bi morali reševati svojo
eksistenco s prodajo lesa, sem prepričan, da se bo v naslednjem obdobju povečal gozdni prirast.
To lahko prepreči le lubadar, sušenje jelke in morebitne naravne nesreče.
6.1.3.6.5 Velike naravne nesreče
Na območju današnje občine je bilo po sedaj dosegljivih virih v 20. stoletju kar nekaj naravnih
nesreč, ki so zaustavile rast gozdov oziroma zmanjšale gozdni prirastek:
♦ Visok sneg (100 cm–150 cm) leta 1952 je naredil precejšnjo škodo v bukovem mladovju,
to je v mladih bukovih gozdovih, kjer so drevesa dosegla največ pet metrov v višino.
Snegolom je povzročil največjo škodo v mladovju na strmejših pobočjih.
♦ Velik vetrolom je bil leta 1965, ko je v GGE Velike Lašče, Dobrepolje in Struge podrl
preko 75.000 m³ lesa (Škulj, 1998, str. 220).
♦ Močan snegolom je bil na Vodicah leta 1967.
♦ Konec novembra 1985 je bila na območju GGE Velike Lašče, Dobrepolje in Struge v
gozdovih gotovo največja naravna katastrofa v 20. stoletju. Uničenega oziroma močno
poškodovanega je bilo nad 700.000 m³ lesa. Na področju, ki ga je prizadel žled, je bilo
potrebno pospraviti skoraj 100.000 m³ več lesa od normalnega letnega poseka. V družbenih
gozdovih so pri sečnji pomagali delavci iz celotnega GG Kočevje, zato je bil ta posek
dokončan v letu 1986. V privatnih gozdovih pa je na težje dostopnih območjih ostalo
ogromno poškodovanega lesa. Zavedati se moramo, da je sredina osemdesetih let pomenila
izjemno zmanjšanje števila konj pri kmetih. Konje so nadomestili traktorji, zgrajenih pa je
bilo premalo gozdnih cest, predvsem pa traktorskih vlak. Posekalo se je količinsko več
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listavcev kot iglavcev. Hkrati pa velja opozoriti, da so posledice žleda na mnogih iglavcih
še danes vidne (odlomljeni vrhovi). V GGE Dobrepolje so v družbenih gozdovih v letu
1986 imeli indeks glede na 10-letno povprečje pri iglavcih 1200, pri listavcih pa 1285, v
zasebnih gozdovih je bil to leto indeks glede na desetletno povprečje (1975–1985 pri
iglavcih 269, pri listavcih pa 294 (za izračun indeksov sem dobil podatke: Bartol, 1994, str.
36)). V tem desetletnem obdobju je bila predvsem zaradi žledoloma v GGE Dobrepolje
intenziteta sečnje pri iglavcih 98,1 in pri listavcih 50,6 glede na desetletni prirastek. V GGE
Struge pa je bila v tem obdobju intenziteta sečnje v družbenih gozdovih: pri iglavcih 167,
pri listavcih pa 66,5; v zasebnih gozdovih pa je bila pri iglavcih 101, pri listavcih pa 33,2.
Največ iglavcev je bilo posekanih v debelinskih razredih od 8 do 35 cm.
♦ V zadnjih dneh decembra 1995 je bil ponovno večji snegolom, ki pa se zaradi nizkih
posekov od leta 1993 do 1995 ni bistveno odrazil v desetletnem prirastku. Zaloge godne
mase so se do leta 2003 v primerjavi letom 1993 povečale za skoraj 6 %.
Slika 41: Posledice snegoloma na Vodicah leta 1967.

Vir: ZGS, območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
6.1.3.6.6 Funkcije gozda v 21. stoletju
¾ Ekološka vloga gozdov je na celotnem ozemlju občine dokaj dobra. Gozdovi so v veliki
meri skupinsko raznodobni, kar pomeni, da so v njih različne gozdne združbe. Približno 20
% gozdov ni naravnih in v teh je potrebno z načrtovanimi sečnjami poskrbeti za večjo
rastlinsko pestrost. Gozdni habitati za živali morajo ostati, hkrati pa je potrebno z lovskimi
družinami poiskati rešitev zaradi prevelikega števila medvedov, ki imajo premajhen
življenjski prostor. Še v začetku osemdesetih let sta bila običajno na celotnem območju dva
medveda, sedaj se jih ob štetju dobi tudi 15. Zaradi tega se medved bliža vasem in jih celo
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podnevi obišče (npr. Zagorica, december 2005). Z lovci bo potrebno doreči tudi število
srnjadi, ki povzroča predvsem na mladih smrekah in javorju izjemno škodo. Znižanje števila
srnjadi je ob zaraščanju verjetno edina možnost za pomlajevanje gozdov.
¾ Ekonomska funkcija je za lastnika gozda najpomembnejša. Pri tem se razlikuje glede na
socialni tip lastništva. Večji lastniki, katerim predstavlja dohodek iz gozda znaten vir
dohodka, z gozdovi skrbneje gospodarijo. Manjšim lastnikom predstavlja gozd le neznaten
vir dohodka (mnogi ne uporabljajo več lesa niti za kurjavo), zato se težje odločajo za
vlaganje v gozdove. Gozd jim pomeni le še rezervo za težke čase in na kampanjski način
pridobivajo tudi dohodek iz gozda.
¾ Socialna vloga gozda se vse bolj povečuje. Omeniti je potrebno predvsem možnosti, ki jih
daje Evropska pešpot E 7, pešpot Od Idrijce do Kolpe, gozdne in lovske koče, planinske
postojanke, arheološka najdišča, naravne znamenitosti … Velik izziv za rekreacijo nudijo
številne gozdne ceste: na območju GGE Dobrepolje jih je 48 km, na območju GGE Struge
pa 38 km. Te ceste bi lahko koristno uporabljali kolesarji. Na ta način ne bi ovirali prometa
na regionalnih cestah, bili bi bolj varni udeleženci v prometu, predvsem pa bi imeli bistveno
boljši zrak ter ogromno možnosti za občudovanje gozdne estetike. V vasi Podgora je zelo
zanimiva gozdna učna pot, ki jo je potrebno predstaviti prebivalcem urbanih naselij.
Da bi vse te tri funkcije gozda bile v sožitju, pa mora Zavod za gozdove – KE Dobrepolje
stremeti, da bodo gozdni kompleksi ostali strnjeni, zato je potrebno preprečiti stihijsko sečnjo.
Zelo pomembna naloga je ohraniti gozdne jase. Morda bi se dalo imeti zaposlenega gozdnega
delavca, ki bi poskrbel za košnjo le-teh. Zmanjšati je potrebno poškodovanost drevja. Pri
odkazilih je potrebno biti pozoren predvsem na drevesa, ki so ostala še poškodovana po
žledolomu 1985. leta. Z lovci morajo poiskati še sprejemljivo število srnjadi, če želimo, da bo
podrast manj poškodovana.
Ker je vse manj ljudi, ki so vešči dela v gozdovih, mnogi ki to še znajo, pa imajo obveznosti na
delovnem mestu, bi bilo potrebno proučiti možnosti, kako pomagati lastnikom gozdov pri
gospodarjenju z gozdovi. Ljudi je potrebno osveščati o možnosti kurjave z biomaso. Na ta
način bi se povečala sečnja manj kvalitetnih dreves, ki sedaj ostajajo v gozdovih. Vse
prevečkrat se sedaj dogaja, da želi lastnik posek najlepših dreves, ki so primerni za hlodovino,
manj kvalitetno drevje pa ostaja in preprečuje rast mladim rastlinam. Zelo pomembna naloga
vseh lastnikov je zagotoviti biološko raznovrstno in količinsko bogato pomlajevanje, da bodo
gozdovi v prihodnosti lažje prenašali različne vremenske situacije.
Slika 42: Naselje Hočevje, idila sredi gozdov.

Foto: Tamino Petelinšek, februar 2006
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6.2 KMETIJSTVO
V dobrepoljski občini je bilo kmetijstvo vse do konca 19. stoletja prevladujoča panoga
preživetja. Nekateri podložniki so še v 18. stoletju poiskali kos kruha zase in družino tudi v
tovorništvu. Fran Levstik naj bi motiv za Martina Krpana dobil prav v dobrepoljsko-struških
tovornikih. Način kmetovanja se je po dosegljivih virih od 18. stoletja močno spreminjal. Iz
pretežno poljedelsko samooskrbnega gospodarstva v 18. stoletju je nastal konec osemnajstega
stoletja velik preskok k govedoreji in pašnemu kmetijstvu, ki je v zadnji četrtini 19. stoletja
prešel v hlevsko živinorejo – omiljeni krmni sistem. Po letu 1880 se je prebivalstvo v
dobrepoljski občini znašlo v velikih težavah. Na trgu so bili novi izdelki, davki v denarju, kmet
je moral dobiti denar, ki bi prišel le z intenzivnejšim kmetovanjem. Prvič se pojavijo družine, ki
imajo do sedem otrok, ki so starejši od pet let. Pred letom 1880 je bila rodnost tudi visoka,
vendar je skoraj štiri desetine otrok umrlo že v prvih letih otroštva. Dobrepoljsko-Struška
dolina postane agrarno prenaseljena. Prihod Frana Jakliča je prinesel nova spoznanja v
kmetijstvu, prav tako je tudi odprtje kočevske železnice (27. september 1993) pomenilo nove
možnosti prodaje lesa in tržnih kmetijskih viškov. Zadnja leta 19. stoletja so med ljudi prinesla
spoznanje, da je kmetijstvu lahko dopolnilna dejavnost tudi gozdarstvo. Izjemen razvoj
dobrepoljskega zadružništva je zaustavila prva svetovna vojna. Med obema vojnama je bil
popoln zasuk k hlevski živinoreji, konji kot vprežna živina postanejo statusni simbol kmeta.
Kajžarji, ki imajo dovolj poguma, zapustijo bedno življenje ter se zaposlijo kot gozdni delavci
na železniški postaji, apnenici, pri obrtnikih in manjših lesno-predelovalnih obratih. Delo na
kmetijah je še vse ročno, zato nastane nov poklic hlapca in dekle. Druga svetovna vojna je
pripeljala do številnih smrtnih žrtev predvsem med moškimi, ki bi bili ob koncu vojne stari med
18 in 35 let. Delna nacionalizacija in kolektivizacija, pomanjkanje aktivnega prebivalstva v
najboljših letih ter politika bega z dežele, so zaustavili razvoj kmetijstva. Začne se
ogozdovanje. Sredi šestdesetih let pridejo v vasi prve motorne kosilnice, ki jih kmetje kupijo s
pomočjo denarja od prodanega lesa, avtobusna povezava med Strugami in Ljubljano pa
zaustavi stalne selitve v mesto. Večina kmečkih gospodarjev dobi službo varnostnikov, žene pa
še naprej ostajajo doma. Začetek sedemdesetih let prinese kmetom ugodna posojila, nekateri se
opogumijo ter naredijo hleve za 25 živali. V vaseh zaropočejo prvi traktorji. V osemdesetih
letih se večina mešanih kmetij opremi s strojno kmetijsko mehanizacijo. Ker zaposleni kmetje v
pomanjkanju časa ne zmorejo opraviti ročne košnje na senožetih in lazih, se pojavi močno
ogozdovanje. Ker kmetijstvo ni več namenjeno samooskrbi gospodinjstev, se pojavi
ozelenjevanje, ko se seje vse manj žita in vse več travniških rastlin. Devetdeseta leta pomenijo
prehod v intenzivni krmni sistem, z usmeritvijo v mlečno živinorejo. V novem tisočletju pa se
kažejo trendi zmanjševanja števila krav molznic, vse več je kmetij, kjer je pomembna le mesna
živinoreja, začnejo se prve misli o biokmetijstvu in poizkusi ponovnega oživljanja kozjereje ter
ovčereje.
6.2.1 SAMOOSKRBNO KMETIJSTVO DO LETA 1894
6.2.1.1 Kmetijstvo kot edina gospodarska panoga v osemnajstega stoletju
Prvi osamljeni pisni podatki o življenju v srednjem veku na območju Dobrepolja in Strug
segajo v arhivskih listinah v 11. stoletje. Pražupnija Svetega Križa v Dobrepolju je bila
ustanovljena 1260. leta, kljub temu pa ni nikjer obsežnejših listin, iz katerih bi se dalo sklepati
o življenju tukajšnjega človeka. Iz fevdnih knjig celjskih grofov lahko razberemo imena in
priimke podložnikov ter velikost njihovih posesti. Prvi ohranjeni urbar, ki ne vsebuje le imena
vasi, obstaja za današnje ozemlje občine iz leta 1485. Turjačani (Habsburžani) so to območje
dobili po izumrtju grofov Celjskih 1456. leta. Za to območje ni nikjer ohranjenih virov, iz
katerih bi se dalo pisati o vsakdanjem življenju kmečkega človeka (Otorepec, 1996).
V 16. stoletju so dobrepoljski podložniki imeli velike težave s Turki in dajatvami, ki so
pripeljale do zažiga čušperškega (Starega gradu). V drugi polovici 17. stoletja pa je o
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Dobrepoljsko-Struškem polju veliko pisal Valvasor. Zanimale so ga predvsem vodne povezave
med Podpeško jamo in jamami v Strugah. Omeniti velja, da je Valvasor načrt Podpeške jame
objavil 1687 v strokovni reviji angleške kraljevske družbe. To je bil eden prvih javno
objavljenih načrtov jam na svetu. Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske omenja, da so v
Dobrepolju tovorniki s soljo. Iz sredine 18. stoletja pa imamo prve boljše podatke, s pomočjo
katerih bi lahko opisali kmetijstvo in življenje v Dobrepolju in Strugah. To območje ni bilo
tako zaostalo, kot bi morda pričakovali. Preko severnega dela Dobrepolja je potekala
najpomembnejša cesta od Stične preko Blok proti morju. Podatki so povzeti po terezijanskem
katastru, ki ga je dala napraviti cesarica habsburške monarhije 1747. leta. Za območje občine
Dobrepolje se nahajajo popisni listi iz leta 1749. Kataster daje podatke o donosnosti
posameznih parcel, posejanih z različnimi kulturami, razmerju med posajenim semenom in
pridelkom, o količini pridelane "mrve" (v nalogi poimenujem s samostalnikom mrva pokošeno
travniško krmo), o velikosti kmetij, dajatvah …
Na ozemlju današnje občine so bili podložniki last različnih zemljiških gospostev. Največ jih je
bilo zabeleženih kot podložniki gospostva Čušperk, sledijo pa si v vrstnem redu po številu
podložnikov še naslednja gospostva: Boštanj, Turjak, Ig, benificij svetega Andreja, župnija
Dobrepolje, župnijska cerkev Svetega Križa na Vidmu, Ortnek, Višnja Gora. Podložniki so si
najbolj želeli "biti tlačan pod krivo palico", (škofovsko palico) kar predstavlja cerkveno upravo
nad podložniki. Vse kmetije so bile zakupne, kar pomeni, da pri njih ni bilo dedne pravice, pač
pa je bil ob smrti gospodarja potreben zakup kmetije s strani novega gospodarja s primerno
odškodnino. Približno 5 % prebivalstva je živelo na kajžah, kar pomeni, da so imeli ob hišici le
manjšo njivico, preživljali pa so se s tovorništvom – preprodajo soli med Koprom in Dolenjsko.
Pri tem so večinoma uporabljali vole. Šele proti koncu 18. stoletja jih začno zamenjevati
konji.Tovorništvo s soljo začne zamirati po letu 1814, ko je Habsburška monarhija z odlokom
sol razglasila za državni monopol. Tovorniki so poskušali še naprej tovoriti sol, ob tem pa so se
morali izogibati orožnikom (povest Martin Krpan). Proti sredini 19. stoletja je tovorništvo v
celoti izumrlo. Poleg kajžarjev je bilo 1749 na območju današnje občine še 3 % podružnikov,
ki so nastali tako, da so zemljiškega gospoda prosili za dovoljenje, da si na gmajni (površine
namenjeni paši živali vseh podložnikov) zgradijo kočo, ki je imela običajno še del zemlje za
njivico. Podložniki so jih imenovali gmajnski kajžarji. Tudi podružniki so bili večinoma
rokodelci – obrtniki. Najpogostejši obrtniki so tedaj bili čevljarji, kovač na Vidmu, sedlar, zidar
v Ponikvah. Ob Rašici sta bila dva mlinarja.
Kataster je zapisal tudi donosnost posameznih parcel. Za današnje razumevanje je bila
rodovitnost izjemo nizka. Plodnost prsti je bila največja v Podpeči, kjer je vsako seme dalo tri
žitna zrna; na cesti je dalo 2,5 zrna, v Rapljevem dva, Zdenski vasi, Paki in Tržiču pa le1,5
zrna. Iz vrste dajatev zemljiškemu gospodu lahko povzamemo žitarice, ki so jih tedaj sejali:
pšenica, rž, ječmen, proso, oves in nekaj tudi ajde. Krompirja tedaj še ni bilo na seznamu.
Med dajatvami je ponekod zabeleženo tudi predivo, kar pomeni, da so bile na tem območju tudi
ovce. Iz različnih dajatev čušperškemu gospostvu se vidi, da so morali podložniki dati tudi
kapuna za pravico do paše in uporabo lesa za plotove, ki so bili ob potu proti pašnikom.
Zagoričani so že znali pridobivati oglje, kar se vidi iz denarne dajatve čušperskemu gospostvu
za uporabo lesa za oglje. Zelo zanimive so tudi oblike tlake. Nekateri podložniki so morali
dajati ročno tlako ob setvi, žetvi in mlačvi na njivah zemljiškega gospoda, podložniki iz Ceste
in Rapljevega pa so imeli vprežno tlako za čušperškega in boštanjskega graščaka. Iz Strug in
Dobrepolja so morali voziti po slabi kolovozni poti mimo cerkve svetega Antona pridelke do
Čušperka in Boštanja (Umek, 1996). Ta cesta se danes imenuje Stara cesta.
Vzrok za nizek pridelek je predvsem v načinu obdelave polj. Podložniki so morali posejati z
žitaricami čim več njiv, da bi pridelali vsaj nekoliko žita za prehrano (približno 40 % pridelka
je moralo ostati za seme, 20 % ga je odšlo za različne dajatve, 40 % pa ga je ostalo za
preživetje). Iz popisov v terezijanskem katastru je sila težko ugotoviti točno število domačih
živali, ker so podatki zabeleženi po posameznih podložnikih in gospostvih. Upam, da se pri
vsem ugotavljanju, preštevanjih nisem zmotil za več kot 10 %. Omeniti velja, da pri nekaterih
podložnikih piše pri številu krav do 2. Upošteval sem število dve. Na območju občine naj bi
89

Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
bilo 184 krav in 364 volov, ki so jih uporabljali predvsem za delo na polju ter prevoze po
kolovozih iz gozdov. Konjev praktično ni bilo, pri ovcah in kozah pa so podatki premalo
natančni, da bi se dalo operirati s številkami. Koze so imeli predvsem kajžarji in gmanjški
kajžarji. Živino so od zgodnje pomladi do snega pasli po skupnih pašnikih, sena za zimo so
nakosili malo, le na boljših delih pašnikov. Podložnik, ki je nakosil do pet voz sena, je imel
pravo bogastvo. Običajno so nakosili do dva voza sena. Za krmo so uporabljali predvsem
proseno slamo, slamo od pšenice in rži pa so uporabljali za pokrivanje lesenih in kamnitih koč.
V zimskem času so pogosto dajali v zgodnji jeseni nasekane drobne bukove in hrastove veje, na
katerih je še bilo listje. Povsem razumljivo je, da govejega mesa skoraj niso uživali. Vola so
imeli pri hiši do deset let, saj se je zaradi pomanjkanja krme slabo redil. Običajno so jih prodali
na živinskih sejmih, ki so bili štirikrat letno pri Svetem Antonu. Tovorniki pa so občasno tudi
sami odpeljali vole proti Trstu, kjer so jih prodali za višjo ceno. Prašičev niso imeli, zato je bilo
edino meso, zelo redko v letu, le od ovac in koz. Pri vsaki hiši so imeli kokoši, kar se da
razbrati iz dajatev v jajcih. Podložniki so imeli tudi čebele.
Preglednica 25: Število krav in volov 1749 ter deleži med Dobrepoljem in Strugami.
krave
voli
154
293
30
71
184
364

Dobrepolje
Struge
Občina
Dobrepolje
Dobrepolje %
84
80,5
Struge %
16
19,5
Vir: Terezijanski kataster, Arhiv RS
Slika 43: V Zagorici so sredi vasi v isti luži prali perilo in napajali živino.

Vir: Tone Kralj; Predpomlad 1933
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6.2.1.2 Kmetijstvo v prvi polovici devetnajstega stoletja
Preglednica 26: Živinoreja 1830 in deleži med Dobrepoljem in Strugami.
krave

k.o Cesta

127

voli

124

ml. živina sk. goveja
živina

60

konji

ovce

9

koze

prašiči

50

80

k. o. Kompolje
100
90
40
8
30
k. o. Podgora
150
130
30
12
20
k.o. Podtabor
52
45
23
3
45
k. o. Potiskavec
26
25
16
2
60
k. o. Videm
96
100
50
6
10
k. o. Zdenska vas
120
12
50
5
60
Dobrepolje
593
456
230
40
170
Struge
78
70
39
5
105
Občina
671
526
269
45
275
Dobrepolje
Dobrepolje %
88
87
85,5
87
89
62
Struge %
12
13
14,5
13
11
38
Vir: Cenilni operati franciscejskega katastra po katastrskih občinah; Arhiv RS
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Jožefinske reforme v kmetijstvu so v Dobrepolje prišle šele v začetku 19. stoletja. Začeli so
uvajati triletno do sedemletno kolobarjenje. V 18. stoletju je veljal še srednjeveški način
triletnega kolobarjenja. Tedaj so dve leti sadili žita, tretje leto pa je zemlja počivala v prahi. Ker
niso gnojili s hlevskim gnojem, je bil pridelek nizek. Načela fiziokratizma, ko naj bi bilo
obdelovanje polj intenzivnejše, novi kulturi koruza in krompir, ter kolobar, ko so poleg
tradicionalnih žitaric vključili tudi koruzo in krompir, ki sta imela večji donos, ter sejanje
kranjske detelje tisto leto, ko naj bi bila zemlja v prahi, so močno povečali število goveje
živine. Fizokratizem je zahteval razdelitev skupnih pašnikov posameznim podložnikom glede
na velikost kmetije in spremembo zakupnega prava v dedno pravo. Temu so se do revolucije
1848 fevdalni gospodarji na območju Dobrepolja in Strug močno upirali.
Ob izdelavi franciscejskega katastra (v Dobrepolju in Strugah se je dokončno naredil 1830) so
bili narejeni operati, ki so sedaj v Arhivu RS. Iz njih se poleg števila gospodinjstev, prebivalcev
in upravljanja s parcelami po posameznih podložnikih še mnogi zanimivi podatki po naseljih.
Omenim naj, da sem s pomočjo operatov napravil preglednico o številčnem stanju živine leta
1830. V občini Dobrepolje je indeks krav v primerjavi z letom 1749 povzpel na 365; pri volih
se je povečal na 144; prvič nastopijo konji, ter svinje v Zdenski vasi, število ovac je bilo
verjetno isto, povečalo se je število koz. Koze so bile predvsem v kajžarskih gospodinjstvih
namesto krav. Koze so imeli tudi največji kmetje. Število kajžarjev je naraslo na skoraj 28 %.
Kar 80 % kajžarjev je imelo poleg dnine dodatni zaslužek v naslednjih poklicih: kovač, krojač,
čevljar, kolar, mizar, preprodajalec živine (mešetar). Ob Rašici so bili trije mlini.
Največji kmetje so imeli konja, par volov, dve kravi, do dve mlajši govedi in dve kozi. Pri tem
delu sta pomagala hlapec in dekla. Zanimivo je majhno število prašičev. Vsi so bili v Zdenski
vasi, ki je imela največje možnosti, da jih proda na sejmu pri Svetem Antonu. Kmetje so se
običajno bali svinj, ki so potrebovale veliko krmnih rastlin, saj pri nas ni bila navada, da bi se
svinje pasle po gozdu. Obdelovalno zemljo pa je bilo škoda nameniti za pridelavo teh rastlin.
Šele sajenje strniščnih posevkov (korenje in repa) po letu 1848 je omogočilo rejo prašičev na
vse večjem številu kmetij. Opisovalci v operatih franciscejskega katastra so zabeležili, da
govedo v zimskih mesecih strada, ker kmetje ne preskrbijo dovolj sena za živino. Po letu 1800
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pa so pri večini kmetij naredili vsaj lesen hlev, kjer se je našel tudi prostor za seno in slamo, ki
sta bila namenjena krmi goveda v zimskih mesecih. S prodajo goveda ni bilo težav. Vsako leto
so bili pri Svetem Antonu organizirani štirje živinski sejmi. Ti so bili na tihi ponedeljek – na ta
dan je prišlo do 6000 ljudi iz celotne Zahodne Suhe krajine, Ribniškega polja, Slemen, Velikih
Lašč, Turjaka in Račne. Tu je bilo veliko mesarjev iz Ljubljane ter prekupčevalcev, ki so živino
odpeljali v Trst. Sejmi so bili še na dan svetega Antona, svetega Aleša in roženvensko sredo v
začetku oktobra. Okrajna cesta Stična–Turjak–Bloke–Trst je bila v dobrem stanju. Leta 1832 so
zgradili za tedanje čase dobro cesto v Struge in od tedaj nastane tudi v Strugah možnost za
živahnejši promet s pridelki. Nekatere kajžarske žene so začele s kupovanjem po vaseh viška
pridelkov npr. fižola, zelja repe, jajc, kokoši. To hrano so vozile z lesenimi vozički (kulami) na
vsakotedenski manjši sejem v Sodražico in v Ljubljano. Cesta do Strug je veliko prispevala k
razvijanju živinoreje v Strugah. Tako je bilo proti koncu devetnajstega stoletja med
Dobrepoljem in Strugami pri goveji živini 80 % : 20 %.
Država je z natančnim popisom v franciscejskem katastru imela svoj namen. Vso posest je
obdavčila s 16 % davkom. Za kmeta na Dolenjskem pomenijo štirideseta leta 19. stoletja
izjemno težko breme. Osebno so sicer svobodni, vendar pa je tudi v Dobrepolju to še vedno čas
fevdalnih odnosov. Na Gorenjskem in Štajerskem so v tem času dajatve bivšemu zemljiškemu
gospodu (graščaku) že opuščene, pri nas pa je kmet poleg 16 % davkov državi moral dajati
zemljiškemu gospodu še:
• tlako – fizično ali v denarju;
• desetino od žita, mlade živine ter čebeljih panjev;
• plačevanje za uporabo pašnikov in gozdov.
Kmetje, ki bi že lahko zapustili kmetijo, so bili še preveč navezani na zemljo in niso hoteli
poiskati dela v industrijskih pokrajinah Avstrije ter Zahodne Evrope. Začeli so saditi koruzo in
krompir, ki nista bila zabeležena v urbarju, da je od teh dveh kultur potrebno dajati desetino.
Koruzni žganci postanejo redni gost za zajtrk na naših kmetijah, krompir pa je vsakodnevna
hrana za kosilo. V Dobrepolju in Strugah so vse pogostejši spori z zemljiškimi gospodi, ki
hočejo desetino tudi od krompirja in koruze. Krompirjeva bolezen v začetku štiridesetih let 19.
stoletja prinese v Dobrepolje in Struge veliko lakoto, nezadovoljstvo s fevdalnimi dajatvami pa
se spremeni v obračun z vojsko na sejmu pri Svetem Antonu. To se je zgodilo 10. aprila 1948,
ko se je morala vojska umakniti pred razjarjeno množico. Fevdalizma je tudi na tem območju
konec.
Slika 44: Lesena Dražkova hiša v Podgori je bila narejena v 18. stoletju.

Vir: Anka Novak, 1977
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6.2.1.3 Prehod na hlevsko živinorejo
V dobrepoljski občini so mnogi kmetje po letu 1948 videli v razdelitvi graščinskih pašnikov
priložnost za kvalitetnejšo živinorejo. Vse več je bilo sporočil s kmetijsko razvite Štajerske
dežele, da se hlevsko govedo bolje prodaja, ker je bolj rejeno, hkrati pa ima kmet gnoj, s
katerim pognoji njive. Ta prizadevanja so uspela šele leta 1880, ko je čušperška graščina, ki je
imela večino pašnikov, le-te razdelila med kmete. Ti so iz njih napravili travnike, na najlepših
delih celo njive. Na leta, ko so še lahko pasli po graščinskih pašnikih, nas v vsaki vasi
spominjajo zemljišča z ledinskim imenom Gmajna. Danes se gmajne večinoma zaraščajo,
izjema so npr. Gmajne v Zagorici, kjer so travniki. Nekateri manjši zemljiški gospodi pa so dali
pašnike v bližini vasi kar občini. Od tedaj imamo po vaseh tudi "komušno". Vsaka vas je imela
vse do leta 1880 črednika. To je bil lahko odsluženi vojak ali pa mlajši moški, ki ni bil
primeren za težja fizična dela. Črednik je imel delo od svetega Jurija do svetega Martina. Pri
vsaki kmetiji je dva dni imel hrano in prenočišče v hlevu ali na podu, preskrbeli pa so mu tudi
fantiča poganjača, ki je pomagal pasti živino. Ob sv. Martinu je dobil za letno plačilo od
vsakega goveda četrtinko žita (približno 6 kg) in nekaj kron, da je imel za obleko in tobak.
V poletnem času je zjutraj ob treh zatrobil na rog, da so šle ženske pomolst. Čez dobre pol ure
je zatrobil novo melodijo, ki je bila znamenje, da morajo živino pripeljati na določen prostor v
vasi, od kjer jo je s poganjačem odpeljal na pašo. Da ne bi živina uhajala s poti, preden je prišla
na pašnik, so bile ob potu ograde. Na Cesti so rasle vrbe, na ta drevesa so bile pritrjene do deset
cm debele okrogle late. Sam se iz konca šestdesetih let spominjam, da so ob potu rasle vrbe, pri
Lehčevih in Zogarjevih pa je bil ob kolovoznem potu leseni plot. Na levi strani ceste so bile
kmečke domačije, ki so imele pot na polje, na desni strani pota pa je bilo pet kajžarskih hiš.
Danes je ta del vasi zelo lep, pozidan je s hišami iz konca sedemdesetih let dvajsetega stoletja.
Ta del vasi se imenuje Vrbje in je povsem nekmečki. V vsaki vasi ima kajžarski del svoje
območje. V Zagorici je Kozji rep, od tu pa je bila pot proti Gmajnam med njivami ograjena z
vrbami vse do konca sedemdesetih let. Ta del njiv se imenuje Pred ulce, ker je pred ulico
Kozjega repa.
Živina se je pasla običajno do devete ure zjutraj, nato jo je črednik odpeljal domov. Po tretji uri
jo je ponovno odpeljal na pašo. V poletnem času je živina odšla na pašo tudi šele po četrti uri,
ker se je morala trava po opoldanski vročini vsaj malo ohladiti. Ko je zvečer pripeljal živino
nazaj v vas, je niso doma nič dodatno krmili. Zaradi tega so krave običajno molzli le enkrat v
štiriindvajsetih urah – sredi noči. Takšen ritem je bil vse do pozne jeseni. Ko so bili vsi pridelki
pospravljeni, se je paša začela po njivah. Tu sta morala biti črednik in poganjač bolj previdna,
da ne bi odšla živina na njive, kjer je bilo zasejano ozimno žito.
Po letu 1880 so začeli močnejši kmetje opuščati pašo, zato tudi kajžarjem niso dovoli, da bi na
njihovih parcelah pasli. Ko so najprej ugotovili pri kravah, da imajo več mleka, če so v hlevu,
so postopoma tudi mlado govedo imeli čez vse leto v hlevu. Najnaprednejši so začeli spomladi
grabiti travnike, razkopali so krtine ter jih v jeseni celo malo pognojili s hlevskim gnojem, ki ga
je bilo bistveno več kot v času paše. Travniki so začeli dajati dve košnji in otavo. To pa je
pomenilo, da je bilo potrebno doma zgraditi gospodarska poslopja za sušenje mrve in za njeno
spravilo. Graditi so začeli kozolce in pode. To pa je bil že čas, ko je kmet v gozdu videl svojega
zaveznika. Od osemdesetih let devetnajstega stoletja postanejo gozdovi vse pomembnejši za
življenje kmetov in kajžarjev. Paša se dokaj hitro umika, do začetka prve svetovne vojne so v
Dobrepolju ovce skoraj izginile, koze so imeli le še pri najrevnejših kajžarjih. Vse več je malih
kmetov, ki imajo eno kravo, katero še vedno pasejo po komušni in ob poteh. V Strugah so
predvsem v Rapljevem in Tisovcu še vztrajali pri pašnem sistemu z drobnico (Mrkun, 1943).
Po letu 1880 so davki državi, plačilo pašnih parcel in vse večji naravni prirastek povzročijo
novo socialno stisko v občini. Domačije so zahtevale gradnjo hlevov, podov–skednjev in večjih
kozolcev, hkrati je tudi v Dobrepoljsko-Struško dolino začeli prodirati meščanski izdelki
(sladkor, olje, kava, vžigalice, lepo blago za obleke …). Pogosto so kmetje za dote namenili
previsoke dote, ki jih tisti, ki je ostal na kmetiji, ni mogel izplačati. Kmet si je sposodil denar
običajno pri bogatejšemu kmetu, ki je zahteval visoke obresti. Ko ni mogel odplačati glavnice
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in obresti, so mu najprej prodali inventar in živino, na koncu pa tudi posestvo. To se je dogajalo
predvsem na manjših kmetijah (Granda, 1999).
Vse več je odseljevanje prebivalstva, ker na ozemlju občine ni veliko možnosti za stalno
zaposlitev. Največ Dobrepoljcev in Stružancev je odšlo v ZDA (Minnesota, Pensilvanija, Ohio,
Illinois, Wisconsin), kjer so postali rudarji. Mnogi so odšli v želji, da se po nekaj letih s
prisluženim denarjem vrnejo ter postavijo kmetijo na noge. Žal se je to premalokrat zgodilo.
Slika 45: V pod pri Stanetu Klincu na Cesti so v devetdesetih letih namestili sušilno napravo za
seno.

Foto: Ivan Grandovec, marec 2006
6.2.2 FRAN JAKLIČ IN ZADRUŽNO GIBANJE
V jeseni 1892 je prišel Fran Jaklič na izpraznjeno učiteljsko mesto na Videm. Tega je bil zelo
vesel, ker se je vrnil v kraj, kjer je začel obiskovati osnovno šolo. Jaklič je bil prijatelj Kreka in
Šuštaršiča, ki sta vodila kmečko socialno gibanje v okviru Slovenske ljudske stranke. Bil je
med ustanovnimi člani in član upravnega odbora Gospodarske zveze, ki je bila ustanovljena v
Ljubljani 1894. Leta 1903 se preimenuje v Zadružno zvezo (Adamič, 1970).
Jaklič je sam občutil revščino v dobrepoljski vasi. Tudi njihova domačija je bila prodana zaradi
visokih obresti, ki jih niso mogli vrniti posojilodajalcu. Sam se je iz otroštva spominjal želje
starejših po ustanovitvi posojilnice, da ne bi bila večina ljudi odvisna od vaških in lokalnih
veljakov. V letu 1893 je prišel k Jakliču znani dobrepoljski veljak opravičit izostanek od pouka
svojega sina, ki je bil na paši. V pogovoru se je mož hvalil pred mladim učiteljem. Jaklič je o
tem srečanju zapisal: "Mož se je rad pobahal. Obresti je jemal, kakor je bilo najvišje mogoče.
Ko je prišlo leto naokoli in ni bilo vračila niti obresti, je bila tožba, rubež … Revežem je
posojal na zastavo na živino, na pridelek ali karkoli so imeli … Oderuh je dejal: "Babe so
jokale, on pa je klel in se veril, da bo vse plačal. Če bi bil počakal, bi gotovo ne bil vsega
dosegel, pa sem pognal. Človek mora znati in pa korajžen mora biti, potlej pa gre!" (Jaklič,
1930, str. 114). Jaklič se je po tem dogodku srečal s Krekom, ki mu je svetoval, naj ustanovi
posojilnico. Krek je bil začetnik krščansko-socialnega gibanja na Slovenskem. Vzpodbujal je
ustanavljanje hranilnic v obsegu občine, župnije ali velike vasi. Hranilnice naj bi povezale
predvsem srednje in majhne kmete ter kajžarje – delavce na podeželju. Svoje prihranke bi
dajali v posojilnico, ki bi dajala poceni kredit, namenjen izboljšanju gospodinjstva ali
gospodarstva na kmetiji. Presežke od poslovanja naj bi dajali v koristne naložbe prosvetnega in
kulturnega značaja. Z denarjem, ki so ga vlagali ljudje, so se financirale še razne zadruge, vse
z namenom, da bi prišlo do celovitega razvoja podeželja in ne le vrhnjega sloja prebivalstva.
Tajniške in računovodske naloge so opravljali duhovniki, učitelji, ki za to delo večinoma niso
dobili nobenega plačila. Med veliko večino prebivalstva so si pridobili ugled, pri bogataših so
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padli v nemilost. Na takšno pot se je podal mladi učitelj Jaklič na dan svetega Petra 1894, ko je
na Vidmu v šoli organiziral velik shod, na katerem je govoril Krek. Revnejši so bili takoj za
posojilnico, oderuhi pa so s prezirom poslušali govor Kreka v šolskih prostorih. Ko se je v
govoru dotaknil oderuštva, so tedaj največji oderuhi (gostilničarji, mesarji, prekupčevalci)
zapustili ta shod. Na shodu so izvolili odbor posojilnice. Jaklič je imel to srečo, da so v odbor
takoj pristopili duhovniki, župnik iz Strug, župnik s Svetega Gregorja, kaplan iz Velikih Lašč
in kaplan iz Vidma. V odboru je bilo poleg Jakliča še sedem domačinov. Prva rajfajznovka na
Kranjskem je bila 28. 12. 1894 vpisana v zadružni register.
Posojilnica je dobro zaživela med številnimi Dobrepoljci in Stružanci. Jaklič je dokaj hitro
spoznal, da poteka trgovina še vedno preko posameznikov, ki za posredništvo vzamejo kmetu
večji del dobička. Zato se je odločil, da bo potrebno ustanoviti še zadrugo. Posojilnica je
uspešno delovala do prve svetovne vojne, ko je naredila veliko napako in podpisala vojno
posojilo v znesku 3000 goldinarjev. Po propadu Avstro-Ogrske se denar ni mogel vrniti. Leta
1919 so na izrednem občnem zboru odstavili Jakliča in župnika Ramovša, ki sta bila
zagovornika Države SHS in ne Kraljevine SHS. Finančno se je posojilnica začela popravljati,
vendar je prišla svetovna gospodarska kriza v začetku tridesetih. Posojilnica je številne kredite
manjšim kmetom zaradi finančne stiske odpisala, hkrati pa je znižala obresti na kredite, zato je
ponovno zašla v krizo. Konec tridesetih let se je finančno začela popravljati, prišla je vojna in
leta 1946 je bila Posojilnica vključena v kreditni odsek splošne kmetijske zadruge Dobrepolje.
6.2.2.1 Kmetijsko društvo in mlekarna
Jaklič je že naslednje leto s strani okrajne politike doživel premestitev na Velike Poljane,
vendar se ni odselil iz Dobrepolja, temveč je tja hodil vsak dan peš. Ker liberalci niso dosegli
svojega cilja, to je odselitve Jakliča iz Dobrepolja, so ga vrnili nazaj na videmsko šolo. Jaklič je
v župniku Ramovšu dobil veliko podporo pri svojih dejanjih. Zato se je v letu 1896 odločil še
za en velik korak. Na pomlad 1896 je bil ustanovni zbor kmetijskega društva, ki je bilo uradno
registrirano 2. junija 1896 v Novem mestu. Kmetijsko društvo Dobrepolje je bila prva
kmetijska zadruga na Kranjskem. Že prvo leto je bilo 113 članov, v letu 1898 pa že 399.
Kmetijsko društvo je preko Gospodarske zveze v Ljubljani prodajalo pridelke, predvsem pa
živino in mleko v Trst, Dunaj in München. Kmetje so sedaj prodajalo živino po bolj
sprejemljivi ceni. V zadrugi so začeli kupovati semena, orodje in stroje. S posojilom
Posojilnice Dobrepolje in lastnimi denarnimi sredstvi so na Vidmu kupili posestvo ter v letih
1899–1901 zgradili največjo zadružno stavbo na Dolenjskem. Poleg največje stavbe sta bili
zgrajeni še mesarija in sirarna. V zadružnem domu so odprli gostilno ter trgovino z vsemi
pomembnimi artikli za tedanjega podeželskega človeka.
V zadnjem desetletju devetnajstega stoletja so v Dobrepolju in Strugah začeli uvajati govedo
bolj mlečne pasme; sivorjavo švicarsko in montafonsko sivo govedo. Hlevska živinoreja je
prinesla skupaj z novimi pasmami krav več mleka. Nastali so prvi viški. Razni trgovci so
kupovali viške mleka, ga posnemali in prodajali smetano in maslo v Ljubljano ter preko
posrednikov v Trst. Jaklič je v letu 17. avgusta 1898 ustanovil mlekarno na Vidmu. Sprva je
delala v najetih prostorih, po letu 1901 pa je imela lastne prostore poleg stavbe Kmetijskega
društva. V njej je začel z izdelovanjem sira trapista izučeni mlekarnar Ivan Leskovec. Kmetje v
Dobrepolju so že prvo leto oddali dnevno 600 litrov mleka. V letu 1990 je začela z delom
podružnica videmske mlekarne v Strugah. Tu so dnevno kmetje oddali 150–200 litrov mleka.
Mleko so v Strugah le posnemali ter predelali v maslo, ker se ni splačal prevoz mleka do
Vidma. Mlekarni v Strugah in na Vidmu sta s svojim stranskim produktom – sirotko pospešili
svinjerejo v bližnjih naseljih. Pred prvo svetovno vojno so predelali skoraj 300.000 litrov
mleka, kar je 2,4-krat več kot so ga odkupili leta 1963. Dobrepoljski sir je dosegel v
delikatesnih trgovinah višjo ceno kot uvoženi iz Nizozemske (Benko, I., 1970).
Med prvo svetovno vojno je prodaja sira močno padla, mlekarna je izgubila pomembno tržišče
v Trstu in na Madžarskem, zato je preteklo kar petnajst let, da se je ponovno opomogla. V letu
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1938 je zaradi sporov mlekarna prenehala z delom. Mleko so začeli odvažati v Velike Lašče.
Velikih pretresov pa tedaj kmet v Dobrepolju zaradi zaprtja mlekarne ni doživel, ker je dokaj
dobro delovalo Živinorejsko društvo, ki je znalo prodati odlično selekcijsko delo pri govedu.
Krave in telice se je lahko prodajalo širom po dravski banovini.
Slika 46: Zgradba Kmetijskega društva Dobrepolje.

Vir: France Adamič, 1970
6.2.3 KMETIJSTVO MED OBEMA VOJNAMA
Med obema vojnama se je dokončno uveljavila hlevska živinoreja. Mnogi kmetje so opustili
vzrejo volov, namesto njih so vsi večji kmetje imeli vsaj po enega konja. Kmetje, ki so vozili
drva na železniško postajo ali celo v Ljubljano, so imeli par konjev. Manjši kmetje so namesto
volov imeli krave, s pomočjo katerih so obdelovali polje in vozili drva za domačo porabo.
Število ovac in koz se je hitro zniževalo predvsem v Dobrepolju. Izjemno velik poudarek so
dajali na izboru kvalitetne mlečne vrste krav. Po letu 1920 se je na celotnem območju občine
izginila skoraj v celoti reja bloške sivke in dolenjskega pšeničnega goveda. Uvedli so sivorjavo
dolenjsko pasmo. Kmetje so 20. marca 1927 v okviru Živinorejskega društva ustanovili
Živinorejsko-selekcijsko zadrugo, ki je bila članica Zveze slovenskih zadrug v Ljubljani.
Glavna naloga te zadruge je bila načrtno selekcijsko delo pri kravah, usmerjeno v proizvodnjo
mleka. Po desetih letih selekcij so bili prvi rezultati: povprečna mlečnost krav v dravski
banovini je bila leta 1933 od 1.000 do 1.800 litrov mleka v enem letu. Dobrepoljske krave
sivorjave montafonske vrste so imele leta 1937 v povprečju 2.270 litrov mleka, najboljše pa
celo do 4.551 litrov v enem letu. Dobrepoljska goveja živina se je vse bolje prodajala kot
plemenska živina. Leta 1936 je dobrepoljska živinorejska zadruga dobila od Zveze v Ljubljani
prehodni zvonec, kar pomeni najvišjo oceno med članicami. Sivorjavo selekcionirano
dobrepoljsko govedo so cenili kot zdravo, izredno čvrste konstitucije, ki je v dobrih razmerah v
hlevu dajala izjemno veliko kvalitetnega mleka. Sejmi pred drugo svetovno vojno pri Svetem
Antonu so v marsikatero dobrepoljsko in struško gospodinjstvo prinesli veselje ob dobro
prodani živali. Krave in plemenski biki so odhajali s pomočjo železniškega prevoza iz
Predstrug po vsej dravski banovini na Hrvaško in Srbijo. Živinorejska zadruga je bila zelo
aktivna pri izobraževanju kmetov. V zimskem času so imeli razna predavanja o gnojenju
travnikov, urejanju hlevov in gnojišč ter sadjarstvu. Poleg šole so imeli drevesnico, ki so jo
upravljali učitelji od leta 1880. Vsaka večja kmetija je imela do petnajst dreves jablan in hrušk.
V jeseni so sušili sadje, ki je služilo za krhljevko ter sadno kašo.
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Med obema vojnama se je močno razširila vzreja prašičev s pomočjo krompirja in predvsem
strniščnih posevkov, kot je koren ter repa. Večji kmetje so imeli letno do osem prašičev,
delavsko-kajžarske družine pa vsaj enega prašiča. Poleg pšenice, prosa, rži in ječmena se je vse
bolj uveljavljala koruza. Med koruzo so obvezno sadili fižol, ki so ga prodajali v večjih
količinah. Travnike so gnojili z umetnim gnojilom, kot sta bila super fosfat in Tomasova
žlindra. Kosilo se je vse laze in senožeti. Na jedilniku je bilo v zimskem času skoraj vsak dan
kislo zelje v najrazličnejših oblikah in kisla repa. Ljudje so v primerjavi s prejšnjimi obdobji
imeli dovolj rastlinske hrane, občasno pa so imeli tudi meso na mizi. Za prašiča, ki so ga klali
pri vsaki hiši, so dejali: Vsak udek ima svoj gudek; kar pomeni, da je vsak del prašiča prišel na
vrsto ob določenem delu (spomladanska kmečka dela so zahtevala suhe klobase, košnja in
žetev pa pečeno meso, ki je zalito v masti, čakalo od kolin. Jajčarice so po vaseh pobirale jajca,
kokoši in celo maslo ter ga vozile z vlakom na trg v Ljubljano in stalnim ljubljanskim
odjemalcem po hišah. Število prebivalcev je zaradi boljše hrane začelo hitro naraščati. Pri vsaki
hiši se je rodilo vsaj pet otrok, od katerih so vsaj štirje preživeli otroške bolezni in odrasli v
delavne ljudi (Kronika župnije Dobrepolje). Kmečki človek se je znal poveseliti, ob večer se je
po vaseh razlegalo fantovsko petje, januarske dni pa so fantje krajšali z izdelovanjem mask in
kasturjev ter oblačil za pustni čas. Med desetimi najbolj značilnimi slovenskimi pustnimi
maškarami imamo iz območja občine kar dvoje maškar: dobrepoljske mačkare in ponikovske
mačkare. Za pustom je prišel post, ko se je vsaj pri 95 % gospodinjstev moralo moliti in
pripravljati na veliko noč. Življenje v Dobrepolju in Strugah je teklo v tesni povezanosti med
zemljo, živinorejo in cerkvenimi prazniki, ki so bili prežeti z bogatim ljudskim izročilom, ki je
imelo pogosto svoje korenine še v predkrščanski dobi.
Slika 47: Volovska vprega v Zagorici med obema vojnama.

Vir: Anton Melik, 1959
6.2.4 KMETIJSTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI – ČAS VELIKIH SPREMEMB
6.2.4.1 Čas socialističnih elementov zadružništva in tradicionalnega kmetovanja
Po drugi svetovni vojni je bilo to območje zavito v črnino. Žalovale so tako partizanske kot
domobranske družine. Skoraj pri vsaki hiši so imeli mladega človeka, ki je zaradi vojne izgubil
življenje. Delovne sile za kmetijstvo v predvojni obliki je začelo primanjkovati. V letu 1946 je
bilo Kmetijstvo društvo Dobrepolje priključeno novi socialistični obliki zadruge to je NAPROZ
(nabavno-prodajna zadruga). V letu 1946 sta bili dve manjši trgovini nacionalizirani in
vključeni v Naprozo v Ponikvah in Strugah, večja trgovina, ki je tudi sodila v sklop
socialistične zadruge, pa je bila na Vidmu v stavbi kmetijskega društva, ki je bila zgrajena
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1901. leta. Tu je trgovina ostala do začetka osemdesetih let. V letu 1945 so morali v KLO
Videm oddati 23.000 kg krompirja, 2.000 kg fižola, 5.000 kg pšenice, 2.000 kg ostalega žita in
2.000 kg sena. Oddaja je bila le 58 %, ker več pač kmetije v prvem povojnem letu niso
pridelale. Po vaseh je zavladala lakota in hudo nezadovoljstvo z novo oblastjo. To
nezadovoljstvo se je pokazalo v šoli, ko so na roditeljskem sestanku staršem, ki jih je bilo kar
250, omenili, da ne bo več verouka v šoli. Do leta 1952 je ostal verouk v šoli, kateheta pa so
morali vabiti na redovalne konference (Šolska kronika). V letu 1946 je bilo potrebno oddati
14.000 kg krompirja, 650 kg fižola, 1.600 kg pšenice in 9.000 kg ostalega žita. Nekatere
kmetije je imela lokalna oblast zapisane še posebno slabo. Tako je morala vdova, katere mož je
umrl naravne smrti med vojno, sinova so ubili v Kočevskem Rogu, polje pa je obdelovala sama
z dvema hčerkama, ker ni oddala toliko krompirja, kot so zahtevali (odvzeli so ji ves krompir),
kar za trinajst mesecev v zapor (Kokalj Kočevar, 1996). Drugi vaščan je bil zaprt, ker so na
njivi našli koloradskega hrošča "sovražnika socializma". Obvezne oddaje v mesu so se
stopnjevale predvsem v letu 1949, ko niso hoteli vaščani vključiti v kmetijsko–delovne zadruge
– kolhoze. Na začetku petdesetih let je oblast ugotovila, da z nasilno kolektivizacijo grozi
državi lakota. Zato se je vlada odločila, da sprosti trg in ukine kmetijsko delovne zadruge. Tudi
na Vidmu je ustanovila Splošno kmetijsko zadrugo. Na nacionaliziranih zemljiščih je
ustanovila ekonomijo. Na Vidmu so zgradili velik hlev na farovških njivah, ki jih je
nacionalizacija vzela župniku, ki je do tedaj imel do 12 govejih živali, ter vsem kmetom, ki so
imeli v tem območju svoje njive. Zgradili so velik hlev, v njemu pa zaposlili delavce. Kmetje
so pristali na takšen kompromis, ker so želeli o svojih pridelkih in živini sami odločati, zato
jim ni bilo škoda nekaterih odvzetih njiv. Ekonomija je že konec petdesetih zašla v hudo krizo,
zato so prenehali z rejo goveda, njive pa je Kmetijska zadruga dajala kmetom v najem.
Petdeseta leta so pomenila za mnoge mlade nasilno selitev v industrijska mesta, kar je še
povečalo pomanjkanje delavcev za košenje senožeti. Petdeseta leta pomenijo začetek
ogozdovanja na najbolj oddaljenih pašnikih, ki so se do tedaj uporabljali za košnjo sena.
Po podatkih Janeza Mikliča so v letu 1953 četrtino njivskih površin imeli zasajenih s
krompirjem, četrtino s koruzo, med katero so sadili fižol, žita so bila posejana na petini njiv, tri
desetine obdelovalnih površin pa je bilo namenjenih detelji, travam in okopavinam. Vsako
gospodinjstvo je imelo tedaj košček zemlje v površini do 4 are, ki so ga imenovali zelnik. Na
zelniku so sadili zelenjavo in stročji fižol. V občini se je največ pridelalo krompirja in koruze,
pšenica je bila med žiti na prvem mestu, vendar je količinsko obsegala komaj 15 % pridelka
koruze. Pšenici po vrstnem redu sledijo naslednja žita: ječmen, oves, rž, soržica in proso. Za trg
sta bila namenjena le krompir in fižol. Krompir so s posredovanjem Kmetijske zadruge
prodajali v različna mesta po Jugoslaviji in celo v Avstrijo. Količina je od leta do leta močno
nihala. Odvisna je bila od majske pozebe ter sušnega leta. V letu 1951 so na železniški postaji v
Predstrugah naložili 327.160 kg krompirja, leta 1953 pa le 240.000 kg. Leta 1953 je zadruga
odkupila 10.833 kg fižola. V pedtdesetih letih se je začelo opuščati sajenje prosa in soržce.
Soržca je ime za posevek, na katerem hkrati rasteta rž in pšenica. Med obema vojnama so
kmetje ugotavljali, da je pridelek soržce bistveno boljši, kot če bi sadili ločeno pšenico in rž.
Žetev je potekala vsa ročno, šele sredi petdesetih let so na ekonomiji na Vidmu dobili
mlatilnico. Kljub temu pa so del pšenice in rži morali kmetje še vedno mlatiti ročno, ker so
slamo potrebovali za pokrivanje streh. V začetku sedemdesetih so povsem opustili sajenje rži,
ker je bil hektarski donos prenizek, povpraševanja po slami pa tudi ni bilo več. Od industrijskih
rastlin so sadili po drugi svetovni vojni le še lan v Hočevju, ki so ga v petdesetih letih zamenjali
poskusi saditve sončnic. Obe kulturi sta se v začetku šestdesetih poslovili od obdelovalnih
površin občine Dobrepolje. Po ječmenu so vedno sadili še korenje in repo. Ti strniščni posevki
so zahtevali ogromno ženskega ročnega dela. Repo so deloma uporabljali za kisanje, še več pa
za krmljenje prašičev. Tudi večino korena se je uporabilo za svinjsko krmo. V občini je bilo
39 % kmetij, ki so imele izjemno malo kmetijskih površin. To so bili predvsem kajžarji, ki so
se med obema vojnama zaposlovali pri nekaterih obrtnikih, na železnici, v apnenici, delali so
kot sezonski delavci v gozdovih in pri kmetih kot dninarji. V petdesetih letih se njihov socialni
položaj ni bistveno spremenil. Večina je imela dodatni zaslužek v terciarnem sektorju in le v
98

Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
manjši meri v industriji, mnogi so imeli predvsem v Strugah vsaj 1 kozo in do pet ovac, njihovo
življenje je bilo sila težko. V Dobrepolju so bili moški iz tega razreda kmetijskih zemljišč v
službah, ženske pa so hodile na dnino. Za plačilo so dobili drva ter vsakodnevno vsaj velik kos
(štrbajs) črnega kruha. Tudi moški niso po končani službi mirovali. Pri kmetih so v poznih
popoldanskih urah pomagali dajati deteljo na late – zdevati v kozolce, pomagali so pospravljati
seno na pode, pri košnji in ostalih kmečkih delih, ki potrebujejo več fizičnega dela. Za plačilo
so lahko dobili zastonj za ves mesec liter mleka dnevno, deležni pa so bili tudi kolin in kosa
suhega mesa za veliko noč. Kdaj pa kdaj so dobili mošt – tepkovec in celo stekleničko žganja
(do 2,5 dcl). Ti kmetje brez zemlje so bili sila delavni in skromni. Sam se jih spominjam še iz
srede osemdesetih let, ko sem hodil s traktorjem v štiri kilometre oddaljeno vas, kjer smo imeli
2,4 ha travnikov. Že ko sem šel kositi so me pozdravljali. Še preden sem določeni del travnika
pokosil, je prišla kakšna žena ali moški, ki mu ni več manjkalo veliko let do upokojitve, na
travnik, in so začeli nositi pokošeno travo na del travnika, kjer se je dalo obračati s pomočjo
traktorskih grabelj. To so bili ljudje, ki niso znali mirovati. V osemdesetih letih jim ni bilo
potrebno več hoditi na dnino – tabrh, ker so imeli dovolj za preživetje, vendar delovna vnema
jim ni dala miru. Trenutkov, ko je v poletni vročini tak človek prišel na travnik s kanglico ali
steklenico hladne vode, se ne da nikoli pozabiti. Iz teh ljudi je vela skromnost, lahko bi rekel
celo strah pred večjimi kmeti, ki je izviral še iz časa njihove mladosti v petdesetih letih, ko so
jim večji kmetje, ki so imeli vsaj črnega kruha dovolj, ponižujoče rekli "asabenki" (priveski).
Nihče ni zahteval plačila, veseli pa so bili, če sem jim ob priliki dal liter žganja, v katerega so
namočili arniko ali kakšno drugo rastlino.
Čeprav sem mislil, da je spomin na to kruto socialno ločevanje v dobrepoljskih vaseh pri
mladih generacijah že zbledel, sem na pustno soboto leta 2006 ugotovil, da temu ni tako. Ob
devetih zvečer me je obiskala skupina osmih maškar (fantje in možje stari od 20 do 30 let), ki
so vsi zaposleni, njihovi starši, dedki in babice pa niso bili kmetje. Povabil sem jih v stanovanje
ter povedal, da skočim v klet po vino. Nihče ni hotel vstopiti, pred vhodom so začeli prepevati.
Med pesmijo sem se že vrnil iz kleti ter za njihovimi hrbti poslušal petje. Ko so prenehali peti,
je mož, ki se je pred dobrim letom priženil v vas, ostalim omenil, da bodo odšli še k velikemu
kmetu. Drugi pa mu je dejal: "To pa ne. Ali bi rad dobil brco v rit? Ali ne veš, da nas kmetje ne
prenašajo?" Od maškar sem zahteval, da gredo v sobo. Stekel je pogovor, pri meni pa je ostalo
grenko spoznanje, da spomin na sila težko življenje pri skoraj štirih desetinah prebivalcev
občine v petdesetih letih dvajsetega stoletja še živi.
Malih kmetij je bilo leta 1953 22 %. Pri njih so imeli krave kot vprežno živino, pomagali pa so
predvsem kositi travnike pri večjih kmetih, kot so bili oni. Srednjih kmetov je bilo 34 % in le
5 % tistih, ki so imeli več kot osem hektarjev obdelovalnih površin. Pri srednjih kmetih so
morda imeli še kakšnega vola, večinoma pa so vsi imeli po enega konja. Le veliki kmetje so si
lahko privoščili par konj. Običajno so s konji tudi prevažali les na železniško postajo. V
petdesetih letih niso še poznali v občini voza z gumastimi kolesi. Na začetku petdesetih let se
pojavijo stroji za obdelavo polj s pomočjo konj. Najpomembnejši je bil gotovo večnamenski
strojček (rvač – osipalnik), s katerim se je sadilo, prekopavalo, osipalo in kopalo krompir.
Pomemben je bil tudi sadilec za koruzo. Največji kmetje so kupili kosilnico in obračalnik sena
na konjsko vprego. Zemljiška razdrobljenost je bila velika ovira za hitrejši razvoj kmetijstva ...
Preglednica 27: Družinske kmetije v občini Dobrepolje po velikostnih razredih kmetijskih
zemljišč leta 1953.
velikost kmetije
do 0,5 ha
0,5–3 ha
3–8 ha
nad 8 ha
skupaj
občina Dobrepolje
331
188
296
42
857
delež posameznih
39
22
34
5
100
razredov v %
Vir: Miklič, diplomsko delo, 1955 str. 14
Poleg krompirja je v tem času dajala predvsem plemenska govedoreja znatni dohodek na
kmetiji. V letu 1954 so prodali preko 200 telic in mladih bikov v Srbijo, Makedonijo in BiH.
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Manjši del teh plemenskih živali so prodali tudi na Štajersko in Primorsko. Za to živino je bilo
na Kmetijsko zadrugo nakazano 16,5 milijona dinarjev. Za domače potrebe po govejem mesu v
Strugah in Dobrepolju pa so zaklali za 2,3 milijona dinarjev goveda. Mleko je imelo predvsem
velik pomen v prehrani prebivalstva. V prvih povojnih letih je mlekarna na Vidmu in v Strugah
popolnoma prenehala z delom. Mleko so odkupovali za podjetje Mlekoprodukt, ki je imelo
mlekarno v Velikih Laščah. To pa ni bilo isto, kot če bi bila mlekarna na Vidmu, ker je bilo
potrebno vsak dan organizirati prevoz mleka do Velikih Lašč. V Strugah so leta 1953 še v
mnogih gospodinjstvih žene uporabljale kolovrat, ker so vso volno predelali. Ljudje so običajno
nosili volnena oblačila, ker ni bilo dovolj denarja za tekstil iz trgovine. Kokoši so imeli v
vsakem gospodinjstvu od 5 do 20. Običajno piščancev niso kupovali, temveč so jih s pomočjo
kokelj imeli doma. Za čebelarjenje petdeseta leta niso bila najbolj prijazna, saj se je število
čebelarjev v primerjavi z leti pred vojno zmanjšalo za četrtino.
Slika 48: Na travniku v Strugah julija 1972

Vir: Nose Bernarda, Podtabor
6.2.4.2 Kmetje postanejo "dvoživke"
V šestdesetih letih se je začel dvigovati standard v gospodinjstvih, kjer so bili ljudje zaposleni v
industriji in ostalih sektorjih gospodarstva. Delež aktivnega prebivalstva je padal, saj se je
čedalje bolj poznala manjša rodnost v času vojne in prvih povojnih letih. Tovarna Iskra je
zaposlila Dobrepoljce, ki niso imeli doma kmetij. Proti koncu šestdesetih let pa se je vse več
gospodarjev odločalo za zaposlitev v podjetju Varnost v Ljubljani. Uvedba avtobusnega
prometa je pripomogla k zmanjšanju časa za prevoz na delo, nočno delo v Varnosti pa je še
vedno omogočalo kmetovanje. Kmetje so postali dvoživke. S pomočjo denarja, ki so ga dobili
v službi, so si konec šestdesetih kupili prve motorne kosilnice, s katerimi so kosili predvsem po
njivah in travnikih. Senožeti in lazi, ki so zahtevali ročno košnjo, so se začele zaraščati. Kmet
ni bil več življenjsko odvisen od vsake krpe travnika. Imel je službo, ki mu je zagotavljala
varnost. Velika večina kmečkih žena je v tem času ostala doma. Prevzele so veliko del v hlevih.
Kmetijska zadruga je ponovno začela odkupovati zobotrebce, pospeševali so odkup mleka po
vaseh. Na ta način so poskušali dati ženam večjo veljavo, saj so tudi one prispevale denar v
družinski proračun. Kmetje, ki so se zaposlili v Varnosti, so v zimskem času začeli z izdelavo
obešalnikov ter različnih vrst kuhalnic. Tudi te izdelke suhe robe je odkupovala Kmetijska
zadruga. Šestdeseta leta so v Dobrepolju napovedovala lepše čase za vse prebivalstvo. Pojavijo
se polkmečka gospodinjstva, ko je pri vsaki hiši eden zaposlen. Mladi po končani osnovni šoli
gredo takoj v tovarne ali pa nadaljujejo šolanje. Nikogar več ni, ki bi ostal po osnovni šoli na
kmetiji (Šolska kronika). V Strugah ni bilo še tega procesa socialne preobrazbe vasi. Za Struge
pomeni to desetletje velik gospodarski zaostanek za Dobrepoljem. V Strugah je še vedno
obstajal tradicionalni predvojni način kmetovanja in življenja.
Sedemdeseta leta so ta proces le še pospešila. Tudi Struge se priključijo temu procesu.
Kmečkega prebivalstva je komaj še četrtina, tudi ljudi, ki jim je kmetijstvo edini vir preživetja,
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je v Dobrepolju le še četrtina. Tudi v Strugah je le še 43 % kmečkega prebivalstva.
Deagrarizacija je na vrhuncu. V začetku sedemdesetih pridejo prvi traktorji v vse vasi. V
šestdesetih letih je bilo le pet kmetov v Kompoljah, ki so imeli traktor. Te kmete so tedaj vsi
občudovali. Spominjam se, kako sem bil ponosen v prvem razredu osnovne šole, ko sem
sošolcem pripovedoval, kako sem po njivi vozil traktor. Proti koncu osemdesetih let pa je imelo
vsako kmečko gospodinjstvo traktor. Veliki kmetje so imeli že po tri traktorje, majhni kmetje
pa so imeli manjši traktor, ki je bil izdelan v tovarni Tomo Vinkovič na Hrvaškem.
Sedemdeseta leta lahko imenujemo kar "krompirjeva leta". Tedaj so kmetje, varnostniki v
delovnih organizacijah, kjer so bili zaposleni, dobili možnost, da so prodali ves krompir.
Običajno so prodali krompir tudi od sosedov, ki so bili zaposleni v dobrepoljskih tovarnah. Po
ocenah Kmetijske zadruge se naj bi v teh letih prodalo preko 500.000 kg. Prodaja krompirja je
cvetela vse do konca osemdesetih let. Sedemdeseta leta so minila tudi v velikem prizadevanju
Kmetijske zadruge po povečanju mlečne proizvodnje. Zadruga je imela svoj kamion in je z
lastnimi delavci pobirala vsakodnevno mleko po vaseh. Mleko so predelovali v mlekarni
Velike Lašče. Kdor je oddajal mleko, je moral po dokaj ugodni ceni kupiti mesečno do deset
kilogramov sira Laščan. To pa ni bila nobena težava, ker so kmetje varnostniki tako dobili
dodatno delo, ko so v službe nosili poleg svoje nočne malice še cenejši sir za sodelavce.
Osemdeseta leta pomenijo zaradi gospodarske krize zastoj deagrarizacije. Kmetje kupujejo
traktorske priključke (obračalnike, pajke, nakladalke, sadilce krompirja, stroje za kopanje
krompirja …). Proizvodnja žita se skoraj konča. Od žit ostane predvsem pšenica, ki pa se je ne
daje v mlin za moko, temveč je namenjena predvsem za dodatno krmo živalim. Ustali se reja
prašičev za domačo porabo. Glavni kulturi sta krompir in koruza za zrnje. Vsako leto se proda
do 250 plemenskih telic v Srbijo, Makedonijo in Bosno in Hercegovino. Ker Kmetijska
zadruga ne more ponuditi visokih odkupnih cen mesa, poskrbijo kmetje – varnostniki za
prodajo mesa po višji ceni, kot je v zadrugi, in po nižji, kot je mesnicah. Pri vsaki kmetiji se
kolje predvsem bike kar na domu. Zadovoljna sta kmet in uslužbenec. Tudi kmetijska zadruga
je zadovoljna, saj dobi številne kože, ki jih potrebuje usnjarska industrija, ker je bil ukinjen
uvoz iz Argentine. Mali kmetje, ki so imeli kmetijskih površin za preživetje največ treh živali,
so kar naenkrat prešli na tri krave. Še sredi sedemdesetih let so imeli kravo, konja in telico,
sedaj pa so spoznali, da je namesto konja bolje imeti majhen traktor ter tri krave, od katerih so
zadrugi prodajali mleko, telička pa večjim kmetom ali pa so poskrbeli za prepovedani zakol
telet na črno. V osemdesetih letih je bilo na območju občine Dobrepolje prijavljenih neverjetno
veliko "predčasnih porodov telet". Za takšne motnje v plodnosti krav je bil kriv ljubljanski višji
sloj –
– direktorji, ki so s seboj, ko so prišli po telička, pripeljali svinjsko glavo iz mesnice v mestu.
V primeru, da je policija med vožnjo kontrolirala prtljažnik, so opazili na vrhu mesa svinjsko
glavo, kar je bilo za miličnika dovolj veliko znamenje, da je spodaj svinjsko meso.
Osemdeseta leta so minila v poskusih Kmetijske zadruge, da večji kmetje zgradijo hleve, v
katerih bi bilo vsaj dvajset živali. Tedaj so v Dobrepolju zgradili osem takšnih hlevov. Nekateri
so danes popolnoma prazni. Zadruga je bila mnogo bolj uspešna pri agromelioracijah. V
ravninskem delu občine so na travnikih pričeli s pomočjo strojev odstranjevati posamezno
grmovje in kamenje. Tako so nastali travniki, ki so v celoti primerni za košnjo s traktorji.
Kmetijska svetovalna služba je opravljala vzorce prsti in svetovala najprimernejši način
gnojenja. Tako je travnik, ki je dajal v sedemdesetih letih le eno košnjo, sedaj mnogo bolj
rodoviten ... Kmet ga kosi vsaj trikrat letno. Povsem razumljivo pa je, da se je na ta način
popolnoma opustila ročna košnja travnikov. Proces zaraščanja se do danes ni zaustavil. Vsako
leto se opusti kakšna parcela, ki se je preteklo leto še kosila s kosilnico. Zadruga je izvedla v
sklopu komasacije med vasema Podpeč–Videm hidromelioracijo na Ratikah. Manjši kmetje so
komasaciji tedaj močno nasprotovali. Komasacije so se v Dobrepolju zaustavile vse do leta
2006. V osemdesetih letih je imela Kmetijska zadruga največ prometa s suho robo, ki je bila
dodatna dejavnost na kmetijah.

101

Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
Slika 49: Pogled iz zraka na območje, kjer se stikajo njive, kjer je že bila izvedena komasacija,
in njive, ki še čakajo komasacije.
Videm

Vir: Geodetski zavod Slovenije, junij 2005

komasacija
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6.2.4.3 Devetdeseta leta kakovostni preskok k mlečni živinoreji
Na začetku devetdesetih let se je jugoslovansko tržišče zaprlo za plemensko živino iz Slovenije.
Delež kmečkega prebivalstva je močno upadel, močno se je zmanjšalo tudi število zaposlenih v
primarnem sektorju. Hitro se povečuje število zaposlenih v terciarnem in kvartarnem sektorju,
delovni čas postaja evropski, delodajalci zahtevajo celega človeka.
Manjše kmetije se zapirajo, ostajajo le večji kmetje. Žal je starostna struktura na večini kmetij
zaskrbljujoča. Kmetije se usmerijo predvsem v proizvodnjo mleka. Leta 1998 je bila
proizvodnja najvišja, nato pa je začela hitro upadati. Leta 2004 je oddajalo mleko 69 kmetij,
leta 2005 le še 59 kmetij. Sredi devetdesetih let se začne uvajati tehnologija paše in siliranja.
Krompir za prodajo se ne sadi več, pšenica se seje v majhnih količinah. Na pomenu je začel
pridobivati ječmen, ki ga namenjajo za krmo. Najpomembnejša njivska kultura postane silažna
koruza. Število svinj izjemno hitro upada. Po mnenju Kmetijsko svetovalne službe se število
krav hitro zmanjšuje, ker je čistih kmetij le še 11 v celi občini. Kjer so mladi v službah, starejši
pa so upokojenci, ni več časa za mlečno proizvodnjo. Starejši ljudje tako zjutraj le nakrmijo
živino, ne morejo pa več zadostiti higieni, ki jo zahteva proizvodnja mleka. Zato je vse več
kmetij, kjer imajo le še govedo, namenjeno za mesno proizvodnjo.
Preglednica 28: Odkup mleka v Kmetijski zadrugi Dobrepolje od 1964 do 2005.
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Graf 19: Gibanje odkupa mleka v Kmetijski zadrugi
Dobrepolje od 1964 do 2005.
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6.2.4.4 Novo tisočletje, nove oblike zaposlovanja, novo iskanje rešitve za kmetijstvo v občini
Op popisu gospodinjstev v letu 2002 je bilo v občini le še 4 % kmečkega prebivalstva.
Podoben delež kmetov je med aktivnim prebivalstvom. Gozdnatost občine se približuje 77 %.
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Preglednica 29: Gibanje števila živine v občini Dobrepolje od 1749 do 2004.
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Viri: Terezijanski kataster za leto 1749, Franciscejski kataster za leto 1830, Miklič za leto 1953, Popis
prebivalstva … za leto 1961, Kmetijska svetovalna služba Dobrepolje za leto 1995, Popis kmečkih
gospodinjstev za leto 2000 in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2004.

V letu 1995 beležimo zelo nizko število goveje živine, ta se do leta 2000 ponovno dvigne, v
zadnjih letih pa neprestano upada. Celotno zadnje desetletje pada predvsem število krav, zato
nas ne preseneti naglo padanje prodaje mleka. V Kmetijski zadrugi so povedali, da ne dosegajo
letnih kvot, ki so namenjene Dobrepolju in Strugam (Andoljšek, 2006). V zadnjih letih se
povečuje število konj, ki pa so namenjeni le ljubiteljem in ne za turistično dejavnost, kot je to v
mnogih območjih Slovenije.
V letu 2000 je imelo kar 91 % kmetijskih gospodarstev govejo živino. Povprečna kmetija je
ima 3,8 goveda. Poljedelska kmetija je bila le ena, z vrtnarstvom za prodajo sta se ukvarjali dve
kmetiji, perutninsko proizvodnjo so imeli na dveh kmetijah (2006 sta že obe opustili
proizvodnjo). Sadjarskih in vinogradniških kmetij ni bilo. Povprečna velikost kmetij je 5,02 ha,
kar je manj kot povprečna velikost slovenskih kmetij, ki je bila ob popisu leta 2000 5,62 ha. Še
večji problem pa je razparceliranost. Pri tem je potrebno poudariti, da so najbolj razparcelirane
prav njivske površine. Kmetijska gospodarstva so premajhna, da bi imela dovolj dohodka zgolj
iz kmetijstva. V prihodnje je želja kmetijsko svetovalne službe, da se ne bi zaraščale kmetijske
površine. V ta namen se vzpodbuja komasacija, ki bo verjetno bila izvedena v letošnjem letu na
območju med Podgoro, Bruhanjo vasjo in Vidmom. Predračun za to komasacijo je sto
milijonov tolarjev (Proračun občine 2006). V naslednjem desetletju naj bi bila izvedena
komasacija v severnem delu Dobrepolja, kjer so najlepše njivske površine med vasmi Videm,
Predstruge, Zdenska vas in Mala vas. Na teh površinah naj bi se pridelava usmerila predvsem v
silažno koruzo in koruzo za zrnje (podporna dejavnost živinoreji). V občini je premalo njiv, da
bi bilo donosno poljedelstvo. Možnosti za ekopridelavo so predvsem v Strugah in na vseh
območjih, kjer ni predvidena komasacija. V Strugah se bo vzpodbujalo predvsem povečanje
staleža ovac, ki bi s pašo preprečevale nadaljnje zaraščanje pašnikov in slabše kvalitetnih
travnikov. Pašno hlevska živinoreja naj bi se razširila tudi v Dobrepolju predvsem na travnikih,
ki niso primerni za strojno traktorsko obdelavo. Pasli naj bi mlado govedo in konje. Konjereja
bi morala postati dopolnilna dejavnost na kmetijah, s pomočjo katere bi iztržili določena
finančna sredstva ob posoji konj za jahanje in ostale turistične namene. V tem trenutku ne daje
konjereja nobenih finančnih rezultatov in je zgolj ljubiteljska dejavnost. Mlečno proizvodnjo bo
potrebno posodobiti, če se želi zaustaviti negativni trend proizvodnje mleka. V govedoreji naj
bi bilo 10 kmetov s po 100 glavami različne starosti govedi. Te kmetije je potrebno prestaviti
na rob vasi. Hkrati je potrebno ohranjati pogoje za kmetovanje majhnih kmetij, ki bodo le
vzdrževale obstoječe stanje (Andoljšek, 2006).
Preglednica 30: Družinske kmetije v občini Dobrepolje po velikostnih razredih kmetijskih
zemljišč leta 2000.
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6.3 RUDARSTVO, ENERGETIKA, INDUSTRIJA
6.3.1 ŽELEZARNA IN PRVA PARNA ŽAGA V PONIKVAH
V naselju Ponikve je leta 1853 čušperški grof Larisch kupil v Ponikvah on potoku Rašica
ozemlje, kjer so začeli delati plavž in vse potrebne spremljajoče objekte. Med zidanjem so tuji
rudarji iskali v okolici Ponikev najbolj primerne rudnike železove rude – limonita. Sredi poletja
je bila otvoritev nove tovarne. Na otvoritvi je igrala vojaška godba na čelu sprevoda, ki je bil
dolg dva kilometra, v sprevodu je bilo 80 italijanskih rudarjev ter 100 voz, naloženih z
železovo rudo in ogljem. Vaščani Ponikev so v veliki večini prodali vole, kupili močan voz in
par konj. Nekateri so kupili celo dva para konj. Prevažali so železovo rudo s Turjaka, Škocjana
in Logarjev. Na te čase nas spominjajo opuščeni kopi. Drugi vaščani so vozili oglje, spet drugi
pa so iz Ponikev vozili v Ljubljano lito železo, ki so ga nato s pomočjo železnice transportirali
v Nemčijo. Potek dela je bil sledeč: "Vozniki so pripeljali rudo poleg topilnice in jo stresali v
za to pripravljeno dvigalo, ki so ga dvigali s parno močjo na vrh plavža. Ko je prispelo do vrha,
se je samo vsulo vanj. Mešali so eno plast rude in drugo plast drobno tolčenega kamenja.
Zdolaj je gorel velikanski ogenj, ki je raztopil vso to gmoto v žarečo raztopino. Spuščali so jo
potem zdolaj v za to pripravljene modele. Ko se je ohladila, so kose dvigali, nalagali na vozove
in odvažali v Ljubljano" (Mrkun, 1943, str. 68). Prevoz železa s konji do Ljubljane je bil
bistveno dražji kot prevoz po železnici. V letu 1855 je začelo postajati železo vse slabše
kvalitete. Naročil je zmanjkalo in plavž so po dveh letih zaprli. Starejši ljudje govore, da je bil
vodja topilnice podkupljen s strani lastnikov konkurenčnih nemških topilnic železa in da naj bi
zato začel delati napake v tehnološkem postopku. Ponikovci so ostali brez dela, mnogi pa so
morali poleg konj prodati še najboljše njive, ker je bilo potrebno dolgove za vozove povrniti.
Koristi od delovanja Plavža v Ponikvah so imeli le gostilničarji, kjer so se ustavljali vozniki.
Čušperški grof je prodal plavž in gozdove v okolici Ponikev. Novi lastnik je dal napraviti parno
žago. Podrl je plavž, čigar opeko in lepo obdelano kamenje so pokupili prebivalci Ponikev in s
tem materialom so sezidali marsikatero hišo ter hlev. Ponikovci so v grajskih gozdovih sekali
drevesa, hlodovino pa so vozili graščinski hlapci k parni žagi. Deske in druge izdelke so vozili
v Ljubljano. Prevozni stroški so bili tako visoki, da so tudi v Ponikvah po dveh letih zaprli
žago. Po prihodu železnice 1893 je čušperške gozdove kupil veletrgovec Lavrič. V Ponikvah je
oživela žaga. Ker so v dveh letih posekali večino lesa primernega za hlodovino, je po dveh letih
obratovanja parna žaga v Ponikvah 1895 prenehala z delom. Minilo je kar 45 let, da je na
njenem mestu zrasla Zdravstvena zadruga pod vodstvom župnika Mrkuna.
6.3.2 APNENICA IN KAMNOLOM
Pridobivanje apna je imelo v Dobrepolju in Strugah tradicijo iz srede 19. stoletja. Izdelava
apnenice je bilo sila težko delo. Proizvodnja žganega apna je bila predvsem za potrebe
gradbeništva v Suhi krajini in Velikolaški pokrajini. (Steklasa, 2005).
Leta 1898 je v bližini železniške postaje Dobrepolje v Predstrugah premožni kmet Šteh iz
Vidma ustanovil obrat za proizvodnjo apna, to je apnenico. Menil je, da ima Dobrepolje zaradi
apnenca veliko možnosti za večjo proizvodnjo apna. Ker se je zavedal, da so transportni stroški
odločilnega pomena pri prodaji določenega izdelka, se je odločil za gradnjo v neposredni
bližini železniške postaje Dobrepolje. Apnenica je sprva kljub bližini proge bolj životarila, ker
so bili to prvi začetki industrijske proizvodnje žganega apna. Po končani prvi svetovni vojni je
apnenico od Šteha kupil Vodnan, ki je imel veliko znanja iz področja proizvodnje in
inovatorstva. Med obema vojnama je po dobrepoljskih gozdovih kupoval bukov les, katerega
so delavci obdelali na metrska drva. Ko so bila ta dovolj posušena, so jih speljali v Predstruge,
kjer so jih uporabljali za žganje apnenca. Uvedel je gepel – to je dvigalo s pomočjo konjske
vprege, ki je dvigoval s pomočjo kolesa in jeklene vrvi voziček, naložen z apnencem na vrh
stolpa. Pred drugo svetovno vojno pri proizvodnji apna sodelovalo približno 30 delavcev, vsaj
pet do deset jih je bilo zaposlenih z ročnim vrtanjem lukenj za miniranje, do deset pa je bilo še
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gozdnih delavcev, ki so v gozdovih sekali les za apnenico. Ljudje se časov med obema
vojnama spominjajo po Vodnanu kot sila poštenem podjetniku. Če so bili dnevi uspešni, so v
dveh dneh prežgali do 18 ton apnenca v žgano apno. To je tedaj potovalo po železnici v tovarno
dušika v Ruše in ostale kraje dravske banovine, kjer je služilo kot gradbeni material.
Slika 50: Stara apnenica, ki je delovala do leta 1968.

Vir: Marjan Ponikvar, Predstruge
Po koncu druge svetovne vojne je bila apnenica nacionalizirana. Potrebe po žganem apnu so
bile zaradi gradbeništva izjemne, hkrati pa se je širila tovarna v Rušah. Do začetka petdesetih
let se proizvodnja ni povečevala, ker je bil premajhen izkop apnenca. V apnenici je bilo
zaposlenih do 50 delavcev. Prešli so na nov vir kurjenja, to je na zagorski rjavi premog in
kočevski lignit. V začetku petdesetih let so na Hrvaškem dobili nemški kompresor (iz druge
svetovne vojne), ki je bil namenjen odpisu, saj je imel popolnoma uničeno podvozje. S
pomočjo železniškega prevoza in fizične sile so ga namestili na varno mesto v kamnolomu. Ta
kompresor je bil na elektromotor. V apnenici so imeli to srečo, da so imele Predstruge tedaj že
zelo solidno elektično povezavo z bližnjim transformatorjem. Tedaj je še skoraj četrtina
dobrepoljskih gospodinjstev bila brez električne luči. Proizvodnja se je zaradi novega načina
pridobivanja apnenca povečala. Tako so v primeru, da so kurili premog iz premogovnika
Zagorje, dnevno proizvedli do 18 ton žganega apna. Kočevski premog je bil manj kaloričen,
zato je bila v primeru njegove uporabe proizvodnja manjša (14 ton). Konec petdesetih let je
bilo povpraševanje po apnu izjemno, zato so naročili načrte za novo apnenico. Ta naj bi bila
primerna za proizvodnjo do 40 ton žganega apna. Sredi šestdesetih let je začela po raznih
popravkih delovati na novi lokaciji v Predstrugah. Tudi do nje je bil speljan železniški tir.
Ravno ko se je začelo globinsko vrtanje za proizvodnjo kamenja in so začeli proizvajati
približno trideset ton žganega apna dnevno, so v Rušah zgradili svojo apnenico, predvsem pa
je nastala zelo močna industrija apna v Kresnicah. Ker je bila nova peč zelo velika, je bilo tudi
odpada bistveno več kot v stari apnenici. V gradbeništvu se je začela doba cementa in zato se je
tudi povpraševanje po žganem apnu zmanjšalo (Gruden, 2005). Leta 1976 je proizvodnja apna
zaključena, v kamnolomu začne delovati KPL (Komunalno podjetje Ljubljana), ki začne s
proizvodnjo peska in ostalega gradbenih kamnitih agregatov. Število zaposlenih se iz 50
zmanjša na 10 do 12 delavcev. V teh mesecih so živahne razprave o širitvi kamnoloma, ki mu
prebivalci Predstrug močno nasprotujejo. Ker apnenica ni bila od leta 1976 vzdrževana, so vse
pogostejši namigi, da bi jo morali zaradi varnosti delavcev v kamnolomu podreti.
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Slika 51: Apnenica, ki je obratovala od 1966 do 1976.

Slika 52: Pogled na del kamnoloma.

Foto: Ivan Grandovec, februar 2006
Foto: Ivan Grandovec, februar 2006
6.3.3 LESNO PREDELOVALNA INDUSTRIJA
Prvi začetki segajo v šestdeseta leta 19. stoletja, ko so v Ponikvah s pomočjo parne žage
razrezovali hlode v deske in tramove. Po dveh letih je parna žaga prenehala obratovati.
Železniška proga je ponovno vzpodbudila nastajanje žag. Poleg že znane žage v Ponikvah so
ob mlinih ob Rašici v začetku dvajsetega stoletja nastale žage na vodni pogon.
Leto 1908 je Jernej Pogorelc v Podtaboru postavil žago, ki je bil prvi gospodarski objekt v
Strugah. Tudi tu je bila parna žaga, poleg nje pa je stal še mlin. Pred prvo svetovno vojno je
bilo na žagi in v mlinu zaposlenih do dvajset delavcev. Lastnik žage je moral poskrbeti za
prodajo desk in ostalega žaganega lesa ter prevoz le-tega do železniške postaje v Predstrugah.
Med drugo svetovno vojno so na žagi prenehali z delom, leta 1947 pa je bila nacionalizirana.
Leta 1957 dobi žaga elektriko in s tem tudi elektromotorje. V posodobitev objekta pa se ni
vlagalo. Pogorelčevi so leta 1963 odkupili žago in mlin. Sedanji lastnik Edvard Pogorelc je leta
1974 staro dotrajano žago podrl in zgradil sedanji objekt. Do sedaj pa je zamenjal že tri žagalne
stroje – gatre. Na žagi je večino dela z dvigali in viličarji, zaposlenih pa je do 15 delavcev
(Pogorelc, 2005).
Na Ratikah – območju, ki je bilo neprimerno za kmetijsko proizvodnjo, je posestnik Ivan Šteh
iz Vidma leta 1911 postavil parno žago in mlin. V naslednjih letih se je Štehu pridružil še
Anton Drobnič iz Vidma. Pred prvo svetovno vojno so bili zaposleni štirje ljudje. Pomembno
se mi zdi, da se zavedamo, da je odprtje vsake žage pomenilo vsaj še 15 delovnih mest, ki so
bila vezana na žago. Poleg lesnega trgovca so delo dobili gozdarji v gozdu, vozarji
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ter delavci na nalagalni železniški postaji v Predstrugah. Res je, da ti ljudje niso bili v
delovnem razmerju, vendar to ne zmanjša pomena zaslužka za preživetje družine. Vsi ti ljudje
so torej v današnjem jeziku imeli dopolnilno dejavnost na kmetiji.
6.3.3.1 Stolarna Dobrepolje
V letih 1955–1926 sta Šteh in Drobnič obnovila in dogradila žago, ki je bila ustanovljena
1911. leta. Objekt je imel naslednje prostore: žago – 180 m², mlin – 92 m², strojnico – 29 m² in
stolarno – 160 m². Ko so kupili leta 1929 parni stoj, imenovan lokomobila, se je število
zaposlenih dvignilo na 15–20 delavcev. Po drugi svetovni vojni je bil objekt nacionaliziran.
Lastnik mlina in žage se je moral 5. maja 1948 odreči vsemu premoženju in oddati ves denar,
ki ga je imel pri sebi. V naslednjih letih ni uspelo dvigniti proizvodnje na raven izpred druge
svetovne vojne. S prihodom mizarskega mojstra Marjana Mikliča leta 1952 se je začelo število
zaposlenih povečevati, parna lokomobila se leta 1955 odproda, zamenjajo jo elektromotorji.
Podjetje začne sodelovati s trgovino Slovenijales, ki poskrbi za izvoz skoraj celotne
proizvodnje v tujino. Ob neprestanih vlaganjih in širitvah proizvodnih prostorov postane
Stolarna v šestdesetih letih eno od pomembnejših podjetij v občini Grosuplje. Tovarniški
kompleks se poveča na 42471 m², stalno se povečuje število zaposlenih. V letu 1987 pride
tovarna zaradi težkih razmer za izvozno usmerjena podjetja v SFRJ v hudo gospodarsko krizo.
Podjetje je odpustilo številne delavce, Izvršni svet Občine Grosuplje izdela sanacijski program
in postavi novo vodstvo, v katerega pride tudi Stane Škulj, ki je po končani sanaciji leta 1989
imenovan za direktorja. V letu 1991 podjetje že posluje z minimalnim dobičkom, leta 1997 se
preoblikuje po denacionalizaciji v delniško družbo, začne pa se vlaganje v novo tehnologijo z
avtomatizacijo. V letu 2004 so izvedli tudi avtomatizacijo kurjenja na lesno biomaso, ki je
izpust emisij postavil v zakonsko določene okvire. V zadnjem letu razvija lastno blagovno
znamko DOM, to je izdelavo pohištva po naročilu. Podjetje je razpoznavno v občini, saj vsako
leto podeljuje dobrepoljskim dijakom in študentom štipendije s področja lesarstva (Škulj,
2006).
Preglednica 31: Gibanje števila zaposlenih v Solarni Dobrepolje v obdobju 1926–2004.
1926 1940 1948 1953 1957 1960 1968 1971 1981 1986 1988 1991 1996 2004
4
20
4
16
25
52
69
90 131 123
36
72
68
70
Vir: Stane Škulj, direktor Solarne Dobrepolje
6.3.3.2 Skoblarna Predstruge
Proizvodnja rezanih tramov se je v GGE Dobrepolje začela leta 1970. Obrat so v GG Kočevje
poimenovali Skoblarna Dobrepolje, kjer so zaposlili 6 delavcev. To leto je bilo izdelano komaj
684 m³ tramov. Leta 1980 je bilo zaposlenih 12 delavcev, ki so pridobili več kot polovico
finančnih sredstev v GGE Dobrepolje in Struge. V sklopu GGE so bili še sekači, vodstvo in
špedicija, ki je med drugim skrbela za nalaganje lesa na železniški postaji v Predstrugah (Vovk,
1980). Leta 1980 je proizvodnja zanašala 8000 m³ obdelanega lesa. Sledilo je upadanje
proizvodnje. Sredi osemdesetih let so obrat rekonstruirali in proizvodnja se je ponovno
povečala na 7000 m³ tramov. V naslednjih letih je proizvodnja neprestano upadala. Deloma je
bilo krivo pomanjkanje lesa v GGE. Pozimi 1996/1997 so zamenjali dotrajani skobeljni stroj s
pripadajočimi transporterji. Do leta 2000 se je proizvodnja zmanjševala. Zmogljivosti stroja so
bile izkoriščene komaj 30 %. V letu 2001 se je proizvodnja zaprla predvsem zaradi
pomanjkanja surovine. Ker imajo podobne skoblarne v Ribnici in Kočevju, je postal popolni
nesmisel v prevozu drobne hlodovine iz tega območja v Skoblarno Predstruge. Tržni sistem je
neizprosen, zaprl se je obrat in z njim povezana stoletna tradicija izkoriščanja gozda v
Dobrepolju in Strugah.
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Trenutno obratuje le še žaga v Podtaboru. To pa je hkrati edini proizvodni obrat v Strugah. Med
obema vojnama je bila lesna proizvodnja in trgovina v dobrepoljski občini zelo razvita. To naj
podkrepim z naslednjim: "Na nobenem kolodvoru dolenjske železnice se ne naloži toliko
vagonov drv in smrekovih hlodov ko na dobrepoljski postaji. Marsikateri dan se naloži do
dvajset vagonov drv in hlodov ter desk, ki jih potem vlak razvozi na vse strani, največ pa še
vedno v Italijo. Vse leto vozijo vozniki drva na skladišče in jih tam skladajo v velike
skladovnice, da se posuše. V jeseni pridejo razni trgovci in jih potem kupijo, in sicer največ na
tehtnico, le malo na metre in klaftre. Pri tej lesni kupčiji tudi nekaj zaslužijo drvarji, ki delajo
klaftre v gozdovih, tesači, ki tešejo trame, vozniki, ki vozijo na kolodvor in končno še oni, ki to
leseno robo nakladajo na vagone" (Mrkun, 1943, str, 78).
Slika 53: Skoblarna in njeno skladišče v sedemdesetih letih 20. stoletja.

Vir: ZGS; območna enota Kočevje, KE Dobrepolje
6.3.4 ELEKTRO INDUSTRIJA
Na svečnico, 2. februarja 1960, je v Predstrugah začel delovati v strojni delavnici obrat TELA
kot eden od obratov družbe Iskra TeKa. Delo je dobilo 10 delavcev. Začeli so s proizvodnjo
zračnih in oljnih stikal ter termočlenov. Že v naslednjih mesecih se je število zaposlenih začelo
povečevati. V letu 1967 je v TELI zaposlenih že sto ljudi. Vsi zaposleni so bili iz
dobrepoljskih vasi.
Prvo krizo doživi proizvodnja v letu 1967, ko je zaradi prenizke cene ukinjena izdelava TV
stabilizatorjev. V zameno pride v obrat proizvodnja bimetalnih relejev RB 2. Ker je v Teli
zaposlenih v letu 1968 preko 120 ljudi, je povsem razumljivo, da lahko napravijo ogromne
količine relejev RB 2.
Po letu 1975 število zaposlenih neprestano narašča. Začne se sodelovanje med osnovno šolo in
TELO. Mnogo učencev se zaposli takoj po osemletki v tovarni ali pa postanejo štipendisti na
triletnih in štiriletnih srednjih šolah. V letu 1978 je zaposlenih že približno 170 ljudi. V
naslednjih letih je proizvodnja hitro naraščala, plače so bile solidne in TOZD Stikalni in
zaščitni elementi so postali ena od najpomembnejših tovarn bivše občine Grosuplje. Proti
koncu osemdesetih let je bilo zaposlenih blizu 350 ljudi, izdelki so se prodajali na
jugoslovansko tržišče, za katerega je bila ta tovarna najpomembnejši proizvajalec. Kar se ni
prodalo na domačem trgu, so prodali v tujino.
V začetku devetdesetih je nastal velik padec proizvodnje zaradi izgube jugoslovanskega trga.
Leta 1990 razpade sistem ISKRE, ki je zaposloval približno 30.000 delavcev. Ustanovljeno je
podjetje ISE ─ Iskra stikalni elementi;
Do leta 1996 se je število zaposlenih zmanjšalo na 123, podjetju je grozil stečaj. Število
zaposlenih tudi v zadnjih letih pada.
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Graf 20: Gibanje števila zaposlenih v ISE v obdobju 1960–2005.

Vir: Komercialni oddelek ISE, 2005
Preglednica 32: Spreminjanje zaposlenih v ISE po posameznih območjih občine Dobrepolje in
ostale Zahodne Suhe krajine v obdobju 1966–2005.
leto/naselje Dobrepolje %

Struge %

1966
91 100
0
1988
312 88.2
27
2005
80 79.3
7
Vir: Komercialni oddelek ISE, 2005

Suha
%
Ostali %
Skupaj %
Krajina
0
0
0
0
0
91 100
7.6
6 1.7
9 2.5
354 100
6.9
1 0.9
13 12.9
101 100

V prvih letih so bili v tovarni zaposleni le ljudje, ki so imeli stalno bivališče v Dobrepolju. Leta
2005 je bilo v ISE zaposlenih le še 79 % delavcev, ki so imeli stalno bivališče v Dobrepolju.
Še leta 1988 je bilo v ISE večino zaposlenih iz današnje občine. V zadnjih letih pa je v ISE vse
več zaposlovanja nedomače delovne sile. Takšno zaposlovanje je še posebno značilno za
zadnja leta, ko je nastalo pomanjkanje domačih strokovnjakov za elektrotehniko. Iz grafov
Zaposlenost po naseljih se vidi, da se je močno zmanjšalo število delavcev iz vasi v
dobrepoljski občini. Veliko se jih je upokojilo ali pa so si poiskali drugo zaposlitev. Kljub
vsemu pa je v ISE še 88 zaposlenih iz domače občine. V primeru, da bi tovarna prenehala z
delom, bi v marsikateri družini nastale velike stiske. Res je, da v ISE plače niso visoke, vendar
je večina zaposlenih «dvoživk«. Po končanem delu v tovarni, so delavci v popoldanskem času,
doma zaposleni z delom na kmetiji ali obdelavo manjših njivic. Tako pridelajo večino
prehrane, ki jo potrebuje gospodinjstvo, plača pa ostane za plačilo položnic.
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Preglednica 33: Zaposleni v ISE po naseljih z območja Dobrepolja 1966–2005.
leto/nas.

Bruh.vas Cesta Hočevje Kompolje Mala vas Podgora Podgorica Podpeč Ponikve Predstruge Videm Vodice Zagorica Zdenska vas SKUPAJ

1966
4
9
0
1988
18
39
6
2005
4
11
4
Vir : Komercialni oddelek ISE, 2005
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48
14

4
11
2

3
15
3

1
3
1

3
19
6

11
21
5

16
43
16

15
42
7

2
1
1

7
23
2

4
23
4

91
312
80

Graf 21: Zaposleni v ISE po naseljih z območja Dobrepolja 1966–2005.
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Vir : Komercialni oddelek ISE, 2005
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Preglednica 34: Zaposleni v ISE po naseljih iz Strug in ostale Suhe krajine1966–2005.
Kolenča
Pri
leto/nas. Četež vas
Lipa Cerkvi Podtabor Rapljevo Tržič
Hinje Retje Lazina
SKUPAJ
1966
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1988
9
3
2
5
5
2
1
4
1
1
33
2005
2
0
0
3
1
1
0
1
0
0
8
Vir: Komercialni oddelek ISE, 2005
Graf 22: Zaposleni v ISE po naseljih iz Strug in ostale Suhe krajine1966–2005.
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Vir: Komercialni oddelek ISE, 2005
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6.3.5 ŽIVILSKA INDUSTRIJA
V Dobrepolju je med obema vojnama začel na Vidmu z delom pek. Ta je po vaseh vozil s
"kulo" preste in kruh. Veliko ga ni ravno prodal, za preživetje pa je le imel. Pek je deloval tudi
ves povojni čas vse do leta 1988. Razlika je bila le v tem, da ni več vozil kruha po vaseh,
temveč je imel prodajalno kruha, veliko približno 28 m² poleg prostorov za peko kruha. Odprta
je bila vsako jutro od sedme do desete ure. V pekarni si dobil poleg belega kruha tudi črnega v
dveh velikostih – po en kilogram in dva kilograma ter žemlje. Kruha ni nikoli pekel, da bi mu
ostajal, temveč se je proti deseti uri dopoldne prodajalna zaprla, ker je zmanjkalo kruha. To je
bil čas, ko moke ni bilo na pretek, potrošniki pa smo imeli drugačen odnos do kruha. Danes pa
v pekarnah oddajo za živino celo 10 % dnevne proizvodnje kruha, ki ga dobe od preteklega dne
vrnjenega iz trgovin.
Leta 1988 je Franci Blatnik od peka Rozmana odkupil licenco in začel v stanovanjski hiši peči
kruh v Predstrugah, že po enem letu je moral pri hiši nastati prizidek za Pekarno Blatnik. Ker
se je povpraševanje po kruhu Pekarne Blatnik močno povečalo, je lastnik pekarne od Stolarne
Dobrepolje kupil večji del površine, ki jo je do leta 1994 imela Stolarna namenjena žagi in
skladišču hlodov. Na tem mestu je nastala velika sodobna pekarna in slaščičarna, ki je imela v
letu 2005 228 zaposlenih. To je sedaj v občini Dobrepolje največji obrat. Žal se v zadnjem času
dogaja, da približno 8 % aktivnega prebivalstva občine odklanja kakršno koli delo v industriji
in terciarnem sektorju. Tako morajo podjetja, ki delujejo v občini, iskati delavce po celotni
Suhi krajini, v občini Ribnica in Kočevje pa tudi na Češkem in Slovaškem. V letu 2005 je bilo
v Pekarni Blatnik občasno zaposlenih tudi 25 delavcev iz Češke in Slovaške.Tudi sam sem v
zadnjih dveh letih večkrat doživel, da so intelektualci, ki jih je poslal Zavod za zaposlovanje na
razgovor za prosto delovno mesto v šoli, prihajali z najrazličnejšimi izgovori v želji, da ne bi
dobili zaposlitve, ker prejemajo socialno pomoč in imajo njihovi otroci večji otroški dodatek
ter vse možnosti za prejemanje štipendij.
6.3.6 ELEKTRIFIKACIJA V OBČINI
Za napredek gospodarstva je bila zelo pomembna elektrifikacija. Območja, ki so imela urejena
prometno infrastrukturo in električno energijo, so nudile večje možnosti za razvoj
gospodarstva. V naseljih občine Dobrepolje je bilo še leta 1961 15 % gospodinjstev, ki niso
imela električnega priključka. Še občutnejša pa je razlika med Dobrepoljem in Strugami. V
Strugah Tisovec in Četež še nista imela električne energije v gospodinjstvu. Tudi zato so bile
Struge ob popisu 1971 dokaj zaostalo območje.
Preglednica 35: Delež gospodinjstev z električno energijo v občini leta 1961.

Bruhanja vas
Cesta
Hočevje
Kompolje
Mala Vas
Podgora
Podgorica
Podpeč
Predstruge
Ponikve

leto
%
število
št. gospodinjstev
elektrifikacije
gospodinjstev
z elektriko
leta 1961
naselja
leta 1961
leta 1961
30
28
93
1935
55
53
96
1935
22
21
95
1957
113
102
90
1954
36
33
92
1941
32
31
97
1957
21
20
95
1935
30
29
97
1935
13
13
100
1935
60
56
93
1935
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54
52
96
3
3
100
59
52
88
49
45
92
13
0
0
10
10
100
16
11
69
7
7
100
33
28
85
13
11
85
20
16
80
28
4
14
15
0
0
13
11
85
577
538
93
168
98
58
745
636
85

Videm
Vodice
Zagorica
Zdenska vas
Četež
Kolenča vas
Lipa
Paka
Podtabor
Potiskavec
Pri Cerkvi
Rapljevo
Tisovec
Tržič
Dobrepolje
Struge
občina
Dobrepolje
Vir: Popis prebivalstva … 1961

1935
1958
1945
1935
1963
1957
1956
1957
1957
1960
1956
1960
1964
1957

Slika 54: Konec petdesetih let 20. stoletja se je šele začela elektrifikacija Strug.

Vir: Ivan Gams, 2003
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6.4 OBRT
V Dobrepolju in Strugah se je začela obrt razvijati šele po letu 1848. Obrt je bila od začetka
usmerjena v proizvodnjo in storitve. Obrt je neindustrijski, mojstrski način dela. Proti koncu
19. stoletja smo v dobrepoljski občini dobili prve "prave" obrtnike. To so bili tisti ljudje, ki so
imeli mojstrski izpit. Do osamosvojitve je bilo v občini komaj do 50 obrtnikov. Po
osamosvojitvi je začelo njihovo število naraščati. Rast je predvsem posledica manj strogih
izobrazbenih zahtev. Tako je v zadnjih letih vse več ljudi zaposlenih v obrti podobnih
dejavnostih. Res je, da se je na ta način več ljudi samozaposlilo, na drugi strani pa se postavlja
vprašanje o kvaliteti njihovega dela. Poznamo tudi domačo obrt, ki je bila v prvi polovici
dvajsetega stoletja dobro razvita, nato pa je počasi usihala. Z osamosvojitvijo države je
praktično ta del obrti zamrl. V zadnjih letih so v občini poizkusi umetne obrti.
6.4.1 OBRT DO ELEKTRIFIKACIJE
Ob nastajanju franciscejskega katastra 1830 je bilo v Dobrepolju sila malo obrtnih poklicev, ki
bi jim bila obrt edini vir preživetja. Iz cenilnih operatov je moč razbrati, ta sta tedaj bila v
Podgori dva velika tovornika, v Podpeči je bil čevljar, v Ponikvah je bil zidar in sedlar, na
Cesti pa je bil kovač. V Dobrepolju in Strugah lahko sledimo še nekaterim podobnim
rokodelcem, vendar so imeli vsaj četrtinsko kmetijo. Na mnogih kmetijah so sami izdelovali
platno in sukno. Platno je bilo predvsem iz lanu. Kmetje so mnogo bolj cenili platno iz
konoplje, ker je bilo bolj odporno. Če je kdo hotel imeti iz tega platna hlače, ga je moral kupiti
na sejmu pri Svetem Antonu, kjer so ga prodajali ljudje, ki so prišli iz Škocjana. Ko je v
Ponikvah deloval plavž, se pojavita kar dva kovača in gostilničar. V Ponikvah se je s
slamnikarstvom preživljala družina Brdavs, ki je sredi 19. stoletja postavila na Vidmu pri
kapelici Lurške Matere božje majhen kiosk, kjer so začeli s prodajo igel, sukanca, gumbe,
pipce – nožič za pastirje, milo in svinčnike. Okoli leta 1870 je najprej kupil župnijsko njivo,
zgradil večjo hišo in v njej odprl trgovino s špecerijskimi artikli in tekstilom. V stavbi je imel
tudi gostilniško sobo, poskrbel pa je tudi za kovačnico. Proti koncu 19. stoletja so odprli še
trgovino pri Sakundarjevih, to je nasproti gostilne Brdavs, ter pri Štehovih. Pri Štehovih so
imeli največjo kmetijo v Dobrepolju ter gostilno, sobo, ki so jo namenili čitalnici, in orožniško
postajo. Štehovi so gotovo največ prispevali k razvoju gospodarstva (mlin, žaga, apnenica) v
Dobrepolju. Štehovi so bili veliki prijatelji z Jakličem in ostalimi učitelji ter izredni meceni
dobrepoljske kulture. V njihovi hiši so 15. decembra 1894 ustanovili Bralno društvo
Dobrepolje, ki je bilo registrirano 24. januarja 1895. Na pobudo Frana Jakliča sta bila
ustanovitelja posestnika Josip Šteh in Janez Erčulj iz Zagorice. Jaklič je ob tem zapisal:
"Seveda sem kmalu spoznal, kaj je bilo treba mojim rojakom… Pozimi tistega leta sem
ustanovil Bralno društvo, ki je bilo predhodnik kasnejšega prosvetnega društva. V društvo so
se zbirali vsako nedeljo možje in fantje od prve maše do večera. Brali smo časopise in knjige,
katere sem preskrbel za svoj denar sam. Bralno društvo je bilo ognjišče vsega izobraževalnega,
a potem tudi gospodarskega in političnega dela …" (cv: Novak, 1996, str. 163). Med obema
vojnama so tudi po ostalih vaseh imeli manjše trgovine, ki so bile kot dopolnilna dejavnost na
kmetiji.
Slika 55: Omara s predali "nahkaseln", ki ga
je izdelal Janez Grandovec leta 1907.

Foto: Ivan Grandovec, januar 2006
115

Cikli gospodarskega razvoja v občini Dobrepolje
Slika 56: Pri Štehovih so Dobrepoljci črpali znanje za razvoj kmetijstva in obrti.

orožniška postaja

Štehova domačija

Štehovi hlevi in polje
Vir: Knjižnica Grosuplje; razglednica je iz leta 1909.
V zadnji četrtini devetnajstega stoletja se v Dobrepolju in Strugah pojavi zelo pomemben
poklic krojača in šivilje. Ta poklic je bil potreben vse do konca sedemdesetih let dvajsetega
stoletja. V Dobrepolju se hkrati s krojači pojavi večje število čevljarjev in mizarjev. Ti trije
poklici pa so že "pravi" obrtniški. Posebno krojači in mizarji so imeli veliko dela ob porokah.
Vsako dekle je moralo imeti balo. Tako so se po letu 1900 določeni mizarji specializirali prav
za izdelovanje sobnega pohištva (slika 56).
Z izgradnjo stavbe Kmetijskega Društva Dobrepolje je bila tudi v tej stavbi gostilna in trgovina
z vsemi vrstami blaga. Poleg sirarne pa so zgradili tudi mesarijo. Na hlevsko živinorejo je bila
močno vezana gradnja kozolcev, zato je razumljivo, da so bili v Dobrepolju vsaj trije tesarji. V
letih med obema vojnama so ljudje začeli več uporabljati v prehrani kislo zelje in kislo repo.
Potrebovali so kadi, katere so poleg sodov za mošt izdelovali sodarji. Po vaseh sta bila v tesni
navezi kolar in kovač, ki sta med ostalim delom bila prvenstveno zadolžena za izdelovanje voz.
Pred prvo svetovno vojno so na Ratikah (nasproti odcepa ceste za Podgoro) izdelovali opeko.
Prostor, kjer je bila opekarna, še danes imenujemo Cejgnca ("cejgu" je narečni izraz za opeko
iz gline). Pred drugo svetovno vojno je obrat prenehal z delom.
6.4.1.1 Mlini
Ob Rašici je bilo ob začetku dvajsetega stoletja kar 18 mlinov. Najdaljšo in najbolj slavno
tradicijo ima Trubarjev mlin. Vsi starejši mlini so imeli v neposredni bližini vsaj manjšo žago.
Sredi 18. stoletja zasledimo na območju občine Dobrepolje dva mlina:
• Zakrajškov (Ščitnikov) mlin in žaga na koncu Ponikev. V tem mlinu so mleli žito za
okoliške vasi in celo za Bločane. Pomembnejša kot mlin, ki je imel dve mlinski kolesi, je
bila žaga. Od leta 1924 so imeli lastno električno energijo, ki je poganjala elektromotor. Na
tej žagi so dnevno obdelali 10–20 m³ hlodov. Ker so bili tudi lesni trgovci, so poskrbeli za
prodajo desk in ostalega rezanega lesa. Z obratovanjem sta mlin in žaga prenehala leta
1944.
• Gačnikov (Juvančev) mlin je imel štiri pare kamnov, ki so dnevno zmleli od 6 do 10
mernikov žita, stopa je ostopala 2 mernika prosa ali ječmena. Žaga je začela z delom okoli
leta 1850, razžagali pa so do 8 m³ hlodov. Žito so prinašali iz Dobrepolja in Škocjana.
Žaga je prenehala z delom leta 1946, mlin pa postopoma leta 1974. Od jezu pri mlinu so od
leta 1945 imeli napeljan vodovod za potrebe Delovno-varstvenega zavoda, ki je deloval vse
do leta 1975, ko so zavod priključili na sedanji vodovod.
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Stoparjev (Pavlinov) mlin in žago so zgradili v času gradnje železarne v Ponikvah. Žago so
zaradi zastarelosti ukinili leta 1942, mlin pa 1948. Mlin je imel pet parov kamnov, vodno
kolo za stope s štirimi stopniki in žago. Pri normalnem vodostaju so zmleli do 5 mernikov
žita in ostopali dva mernika prosa ali ječmena. Žito so vozili iz Dobrepolja, Strug in
zahodne Suhe krajine.
"Ta nov" (Brdavsov) mlin so zgradili med leti 1865–1870. Ker je bil najmlajši mlin, so ga
prebivalci poimenovali "Ta nov mlin". Mlin je bil last Janeza Adamiča, ki je bil brat
lastnika Stoparjevega mlina. Za ta mlin je bilo značilno, da je bil zgrajen tik pred
ponikalnim breznom Pasnice. Eno mlinsko kolo je poganjalo kar tri kamne. Po
zmogljivosti in tehnični opremljenosti je bil ta mlin največji na Rašici. Dnevno so zmleli
10–15 mernikov žita in ostopali do 8 mernikov prosa in ječmena. Leta 1940 je mlin
prenehal z obratovanjem (Adamič, 1976).
Mlin Pri Pogorelcu v Strugah so zgradili okoli leta 1895. V Strugah ni nobene tekoče vode,
zato je sprva deloval ročno. V nekaj letih so ga preuredili na konjski pogon "gempel". Od
leta 1906 do leta 1920 je deloval na bencinski motor. Nato je deloval s pomočjo parne
lokomobile. Za Struge je bil zelo pomemben, ker ni bilo potrebno ljudem voziti žita v
oddaljene Ponikve. Mlin je imel dva kamna in stope. Po končani vojni je bil mlin leta 1947
nacionaliziran. Lastnik ga je odkupil leta 1963. Mlin je delal še do leta 1980, ko je prenehal
z mletjem, ker je začelo primanjkovati žita. Ker je bila nejasna usoda mletja (surovine), se
mlina ni splačalo popravljati.
Omeniti velja še Štehov-Drobničev mlin na Ratikah, ki je začel delovati 1911. leta. Ta je
bil posebno pomemben za prebivalce iz Vidma, Kompolj in okolice. Delovati je prenehal
leta 1957.

6.4.1.2 Domača obrt
Po ljudskem izročilu naj bi v Zdenski vasi že od leta 1750 izdelovali polhovke. Ta obrt je bila
doma pri Kajžarjevih. Med obema vojnama pa se je preselila k Miklavžkovim. Omeniti velja,
da so bile še na začetku 19. stoletja na sejmih pri Svetem Antonu poleg živine polhovke edini
prodajni artikel. S prodorom industrijskih izdelkov na podeželje so se na sejmih po letu 1850
pojavili še razni kramarji. V dobrepoljskih in struških vaseh je bila vsaka jesen v znamenju
polšjega lova. Polhe so doma previdno odrli, nato pa so jih pri kmečkih pečeh, obešene na žici,
previdno sušili. Te so potem prodali izdelovalcu polhovk v Zdenski vasi ali pa tudi v
Ljubljano. Izdelovalec polhovk je moral najprej kože ustrojiti, da so postale mehkejše.
Strojenje je bilo običajno tudi zaščita pred napadom moljev. Cena polhovke je bila leta 1938
med 30 in 60 dinarjev. Odvisna je bila predvsem od vrste polhovih kožic. Če je bila polhovka
iz kožic starejših polhov, je bila bolj siva in trpežnejša, zato je bila tudi cena višja. Mlade polhe
je bilo lažje uloviti, kožice so bile tanjše in sivo–bele barve ter manj primerne za kvalitetne
polhovke. V zimskem času so vsi moški nosili polhovke za k maši, za v gostilno ali kadar so
bili praznično oblečeni. Ta obrt je v Zdenski vasi zamrla sredi osemdesetih let 20. stoletja.
Polšji lov pa ostaja le še kot obujanje spomina na nekdanji pomembni vir prehrane in
dodatnega zaslužka.
Slika 57: Polhovka – kučma, kakršne so izdelovali v Zdenski vasi.

Foto: Janez Pavlin, 1999
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Na začetku devetnajstega stoletja je v Dobrepolje prišel za učitelja in orglarja Andrej Postl
(tudi Postel), ki je bil sin znanega dolenjskega baročnega slikarja Antona Postla. Učitelj
Andrej Postl je v Dobrepolju tudi umrl 1841. leta. Otroke je navduševal za izdelovanje kipcev
in rezbarjenje v lipovem lesu. Njegovo navdušeno delo z učenci je pustilo pri mnogih
rezbarske posledice. Tako so že v drugi polovici 19. stoletja nekateri domači obrtniki rezbarji
izdelovali razpela in trončke (omarica v kotu glavne sobe v stanovanjski hiši, v katero so
izrezljali Marijin kip in 2–4 angelčke) ter jih prodajali na sejmih pri Svetem Antonu. Rezbarji
so bili doma v Zagorici: pri Selevih, Lovšetovih, Vintarjevih (oče Franceta in Toneta Kralja),
Matičkovih in pri Anzlevih; v Podpeči pri Šobčevih in na Cesti pri Zrnčevih (spomin na
rezbarja mojega prapra dedka, je še danes izredno veliko in lepo narejeno razpelo).
Zadnji odlični rezbarji so bili Anzljevi "mutci", trije gluhonemi bratje. Ti so bili vedno prisotni
na sejmih z razpeli, zibkami, konjički na piščalko, vojaki … "Ljudje pomnijo zlasti onega, ki se
ga je prijelo ime Mač, ta je naredil cel pekel, ki se je odprl le tedaj, če si plačal novec in je
imenovani Mač za plačilo zavrtel neko ročico, da so se pokazali plesoči peklenščki in sveti
Anton, ki ji h je opazoval" (Mrkun, 1943, str. 60). Zadnji rezbar je umrl leta 1950.
Slika 58: Skica prikazuje igračo, ki so jo izdelovali pri Anzljevih.

Slika 59: Igrače iz dobrepoljske tovarne.

Vir: Mrkun, 1943

Vir: Mrkun, 1943
Rezbarska tradicija je povzročila idejo, da so v okviru Kmetijskega društva leta 1938 ustanovili
Obrtno zadrugo Razvoj. Kupovali so zobotrebce, hkrati pa so v starem prosvetnem domu (na
tem mestu je danes stanovanjska hiša Lenarčičevih odprli manjši obrat lesne in tekstilne
galanterije. Izdelovali so lesene igrače in lutke iz tekstila. Lesni oddelek je vodil učitelj Franc
Repič, lutkarskega pa učiteljica Rezi Hrovat. Igrače so poiskale tržišče po celotni Kraljevini
Jugoslaviji, po njih je bilo veliko povpraševanje. Leta 1940 je zadruga ustanovila obrtno
vajeniško šolo in lutkarski tečaj. Dobrepolje naj bi postalo nemški Nürenberg (Šolska kronika).
Vojna je razvoj zaustavila, učitelj France Repič pa je vztrajal. Po končani vojni je bila obrtna
zadruga Razvoj s premoženjem vključena v Naprozo in konec je bilo te obrti v Dobrepolju. V
Strugah niso imeli tradicije rezbarstva.
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6.4.2 OBRT V ČASU SOCIALIZMA
Prva povojna leta so nadaljevana na tehnološki stopnji, kot so bila pred drugo svetovno vojno.
Obe večji žagi in mlina na parni pogon na Ratikah in v Podtaboru sta bila nacionalizirana.
Izjemno veliko je bilo krojačev in šivilj, kar je razumljivo, saj v prvih povojnih letih še ni bilo
industrijske proizvodnje. Industrializacija v tekstilni in lesni industriji je prinesla malce cenejše
izdelke. Res je, da so ti izdelki po kvaliteti izdelave bili večinoma slabši od obrtniških, vendar
v času razvoja povojne družbe ni bila pomembna toliko kvaliteta kot uporabnost določenega
izdelka. V začetku petdesetih let so nekateri krojači in mizarji prenehali z obrtjo, ker niso
mogli slediti nujnim tehnološkim izboljšavam, če so hoteli biti konkurenčni lesni industriji.
Mizarji so morali kupiti električne stroje, ki so jih večinoma izdelovali v tovarni Bratstvo v
Zagrebu. Tudi mlinska vodna kolesa so se morala umikati električnim mlinom. Sredi petdesetih
let so v Dobrepolju bili štirje registrirani mlini (Erčulj v Zdenski vasi, Grm in Novak na Vidmu
in Jamnik v Podgorici). Poleg teh je bilo še pet manjših električnih mlinov, ki pa so jih imeli
kmetje predvsem zase in sorodnike. Gostilne so se ohranjale vedno, ne glede na gospodarske in
politične razmere. V šestdesetih letih so skoraj vse obrti tonile v pozabo. Starejši obrtniki so se
upokojili, mlajši pa so odšli v industrijo, ki je dajala stabilnejši zaslužek. Šestdeseta leta so na
davčnem področju postala milejša, zato so mnogi tudi po končanem delu v službi delali na črno
določen poklic. V sedemdesetih letih so v Dobrepolju med obrtniki le še mizarji, ki pa so začeli
v naslednjem desetletju z izjemnim posodabljanjem delavnic.
Osemdeseta leta so pomenila največjo prodajo suhe robe. V Kmetijski zadrugi so imeli tedaj
celo do 80 % dohodka zadruge od prodaje suhe robe (Ahačevčič, 199, str. 74). Kmetje, ki so
bili v službi pri Varnosti, so v tistih letih kupili večino traktorskih strojev in opustili so
kmetovanje na težje dostopnih območjih. Ker jim ni bilo v zimskem času več potrebno skrbeti
za popravilo najrazličnejšega ročnega kmetijskega orodja, so imeli več časa za proizvodnjo
suhorobarskih izdelkov (obešalniki, kuhalnice, lesene žlice, deščice za rezanje mesa …
Konec osemdesetih let pomeni zaton nekaterih tradicionalnih obrti, ki so bile vezane na
tradicionalno kmetijsko proizvodnjo: mlinarji, kolarji, sedlarji – izdelovali so komate za konje,
kovači, ki so skrbeli, da so bili konji podkovani, in manjše žage, kjer so rezali hlode predvsem
za potrebe suhe robe.
Slika 60: Mizarski mojster Ivan Grandovec barva spalnico leta 1942.

Vir: Ivan Grandovec, družinski arhiv
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Preglednica 36: Obrtniki v občini leta 1953 in po naseljih leta 1957.
Obrtniki po
krojač kovač mlinar pek mizar tesar sobos čevljar kolar sedlar žagar gostil frizer zidar Skupa
ničar
j
naseljih 1957
likar
Bruhanja vas
1
1
Cesta
1
2
1
2
6
Kompolje
3
1
1
5
Podgora
1
1
Podgorica
1
2
1
4
Podpeč
1
1
Ponikve
2
1
2
1
1
1
8
Videm
1
2
1
1
1
1
1
2
10
Zagorica
1
1
Zdenska vas
1
1
2
Tržič
1
1
2
Lipa
2
2
Dobrepolje
8
4
4
1
7
1
1
4
2
4
3
39
Struge
1
1
2
4
Občina Dobre9
4
4
2
7
1
1
4
2
6
3
43
polje 1957
Občina Dobre17
5
2
2
10
2
0
8
2
1
3
6
1
2
61
polje 1953
Vir: Seznam članov obrtne zbornice Občinskega Ljudskega odbora Dobrepolje za leto 1957; arhiv Ivana Grandovca. Miklič Janez, podatki za
leto 1953 v diplomski nalogi.
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6.4.3 OBRT PO OSAMOSVOJITVI REBUBLIKE SLOVENIJE
Devetdeseta leta so tudi v dobrepoljsko občino prinesla postindustrijsko dobo. Mizarske
delavnice se posodabljajo s CNC stroji, obrtniki se specializirajo v različne smeri lesne
proizvodnje. Začne se poslovno sodelovanje predvsem z državami, ki so članice Evropske
skupnosti. Hiter razvoj mizarske obrti so v letu 2003 zaustavili predvsem azijski lesni izdelki. V
letu 2005 so lesna podjetja ponovno začela dobivati večja naročila od trgovskih podjetij iz
posameznih tehnološko visoko razvitih evropskih držav. Kupci so spoznali, da se azijski lesni
izdelki po kvaliteti ne dajo primerjati z izdelki, ki so narejeni v razviti Evropi. V tem obdobju je
najhitrejšo rast dosegla živilska industrija. V letu 1988 je bil v Dobrepolju le en pek z dvema
zaposlenima, danes pa je živilska industrija izjemno močna. V zadnjem desetletju beležimo
hiter razvoj kovinske obrti ter vse vrste servisnih dejavnosti. V letu 2003 je bilo 109
samostojnih podjetnikov. Vseh podjetij pa je bilo leta 2004 kar 131. Podjetja so ustvarila
16,5- krat večji prihodek, kot je bil proračun občine v letu 2004. Prihodek podjetij se v
primerjavi s proračunom občine vsako leto bistveno poveča.
Preglednica 37: Samostojni podjetniki v Občini Dobrepolje med leti 1999 in 2004.
1999
2000
2001
2002
2003
število podjetij
130
138
139
138
139
število zaposlenih
482
538
599
638
623
prihodek (mio. SIT)
5192
5722
6844
7442
6730
proračun občine Dobrepolje
509
555
573
456
476
– prihodki (mio. SIT)

2004
131
646
8181
495

Vir Statistični urad … 2006; Občina Dobrepolje 2006
Občina si prizadeva, da bi se podjetništvo še bolj razvilo. Glavni nalogi občine sta poskrbeti za
večjo prometno odprtost in pripravo ustreznega prostora za industrijske obrate. Že nekaj let
potekajo razni poskusi občine, da bi se napravilo 2,8 km dolgo priključno cesto mimo naselja
Ponikve na razvojno os A3, to je na cesto Ljubljana–Kočevje. Poleg tega so velika
prizadevanja tudi ureditev cestnega dostopa v občino v Zdenski vasi. Zadnji pogovori so bili na
sedežu občine z ministroma za promet in zveze ter okolje in prostor 11. februarja 2006. Država
bo pripravila tudi posodobitev železniške proge med Grosupljem in Ortnekom. Po progi naj bi v
prihodnjih letih prepeljali 60 % peska in ostalih zdrobljenih kamnitih agregatov iz kamnoloma
Predstruge. Ravno v teh dneh potekajo prostorske konference o posodabljanju proizvodnje
kamnoloma. Del prebivalcev naselja Predstruge zahteva njegovo zaprtje. V Predstrugah, ki so
bile tipično industrijsko središče občine, je že prenehala delovati Skoblarna, tovorna železniška
postaja, gozdno gospodarstvo, ki je kupovalo in skladiščilo vse lesne viške v Strugah in
Dobrepolju, tovarna ISE ima le še četrtino nekdanjih zaposlenih.
Občinski svet je po nekajletnih pogovorih 21. septembra 1999 sprejel odlok o zazidalnem
načrtu obrtne cone Predstruge. Odlok je začel veljati 11. 12. 1999. Ta cona je locirana izven
naselja Predstruge, predvidena pa je za površine obrtne dejavnosti za lahko industrijsko
dejavnost, za skladiščenje okolju nenevarnih snovi ter površine za izgradnjo objektov ali
prostorov za vodenje podjetij ter administrativno dejavnost. Občina je v teh letih od lastnikov
odkupila površine, ki bodo namenjene infrastrukturi (ceste, kanalizacija, vodovod, … Velik
problem je gotovo v pomanjkanju občinskega denarja. Če bi imela občina dovolj financ, potem
bi odkupila vsa zemljišča in jih komunalno opremila. Tedaj bi bilo tudi večje zanimanje s strani
vlagateljev v to obrtno cono. Pri mnogih občanih pa vse bolj prevladuje mnenje, da ni potrebno
hiteti, saj je trenutno še dovolj prostora za razvoj obrti v okviru zazidalnega načrta Ratike.
Podjetja v občini imajo že sedaj velike težave, kje dobiti delovno silo. Zelo malo je
podjetnikov, ki imajo v celoti zaposlene izšolane in kvalitetne delavce. V primeru, da se zgradi
industrijska cona, bo nujno misliti na blokovno gradnjo, kamor se bodo naselili delavci in
njihove družine, ki bodo delali v obratih obrtniške cone. To pa odpira novo področje v prostoru.
Omeniti velja, da občina blokovne gradnje ne planira, obstaja pa zazidalni načrt za individualno
stanovanjsko gradnjo v Predstrugah. V tem načrtu je prostora za 108 stanovanjskih hiš.
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7. ZAKLJUČEK
Občina Dobrerpolje leži na stiku različnih pokrajin. Del občine sodi v Zahodno Suho krajino,
Mala gora je samostojna pokrajina, regionalizacija pa naleti na trd oreh pri uvrstitvi Dobrepolja,
Strug, Ponikovske ravnine in Dolge strani (Limberške planote). Po pregledu strokovne
literature in posameznih naravnogeografskih značilnosti smo se odločili, da območje občine
Dobrepolje brez hribovja Mala gora sodi v Zahodno Suho krajino. Pokrajino, ki je na prehodu
iz nizkih v visoke dinarske planote smo poimenovali Suha krajina in Dobrepolje. Čeprav se v
površnih geografskih opisih ravninsko dno občine pogosto označuje kot suho kraško polje
Dobrepolje, ki leži med gozdnato Malo goro in Suho krajino, smo ugotovili, da ima ta ravnina
vsaj dve različni območji. "Dvojno" kraško polje je oaza rodovitnega sveta, ki jo obdaja
gozdnata pokrajina. Severni del je večino leta suho polje, južni del pa v dobršni meri ogrožajo
vsakoletne poplave. Iz tega tudi izhaja zemljepisno ime Struge. Ravninsko dno obdajajo
apneniška pobočja. Na teh pobočjih so do devetdesetih let kmetje pripravljali apnenice, na
osnovi tradicije pridobivanaja žganega apna pa je do leta 1976 deloval industrijski obrat
Apnenica Dobrepolje. Po tem letu se je na isti lokaciji začel razvijati kamnolom. Občina
Dobrepolje ima predvsem slabo prometno odprtost. Železniška proga potrebuje nujno
posodobitev, glavni cesti proti Grosuplju in Rašici pa imata v Zdenski vasi oziroma v Ponikvah
ožini, ki preprečujeta dostop večjih kamionov do lesno predelovalnih obratov.
Podnebje na območju občine ni primerno za pridelavo vinske trte, zato pa so toliko boljši
naravni pogoji za živinorejo. Ko smo v nalogi analizirali predvsem gospodarsko družbene
značilnosti obravnavanega območja, se je jasno pokazalo, da je to dvojno kraško polje
razdeljeno na Dobrepolje, ki je na severu, in Struge, ki so na jugu. Kraško polje v Dobrepolju
daje zelo dobre možnosti za hlevsko-pašno govedorejo in konjerejo, ki sta vezani na pridelavo
krmnih rastlin. Struško polje je zaradi poplav manj primerno za poljedeljstvo, daje pa v
številnih travnikih idealne možnosti za rejo drobnice, po kateri je veliko povpraševanje. Po
omenjeni razdelitvi smo prikazali tudi posamezne gospodarske in demografske kazalce. V
Strugah je možen razvoj biokmetijstva. Gozdnata pokrajina, ki obdaja polja, je primerna za
različne vrste rekreacije in lovski turizem.
V sintezi smo pri vsakem poglavju napravili zbirnike za celotno občino. Omeniti velja, da smo
po treznem premisleku poimenovali Ponikve in njeno okolico kot Ponikovska ravnina, ki ni del
kraškega polja Dobrepolje, ima pa z njim nekatere skupne poteze v litološki zgradbi,
hidrografske povezave v času poplav, predvsem pa družbenoekonomske povezave.
V občini Dobrepolje sledimo petim gospodarskim obdobjem, kar je razvidno tudi iz slike 60. V
obdobju fevdalnih odnosov je predvsem prst vplivala na višino pridelka. Kmetijstvo ni dajalo v
tem času nobenih tržnih viškov. Proti sredini 19. stoletja ugotavljamo zaton tovorništva s soljo.
Drugo obdobje je bilo med leti 1948 in 1894. V ta čas segajo prvi poskusi železarstva in
izkoriščanja gozda za prodajo. V kmetijstvu je vse večja želja po hlevski živinoreji, ki se proti
koncu obdobja uspešno uveljavi. Prvi zametki kapitalističnih odnosov v družbi povzročijo
zadolževanje ter prodajo kmetij. Večji naravni prirastek vzpodbudi odseljevanje iz Dobrepolja
in Strug predvsem v ZDA in Argentino. Kljub selitvam raste do leta 1990 število prebivalstva.
Leta 1893 pride v Dobrepolje Kočevska železnica. Ta je dala osnovne možnosti za razvoj
gozdarstva. V prvih letih je bilo pomembno predvsem oglarjenje. Naslednje leto so na Vidmu
ustanovili prvo posojilnico na Kranjskem po navodilih Krekovega krščansko-socialnega nauka.
V letu 1896 je bilo ustanovljeno Kmetijsko društvo in Bralno društvo, kjer so se predvsem
dobrepoljski možje in fantje izobraževali. Razcvet živinoreje je omogočil izgradnjo stavbe
Kmetijskega društva, sirarno in mesarijo. Na prelomu tisočletja se je že pripravljala gradnja
apnenice poleg železniške proge, ki je tako prvi obrat, ki zaposli večje število moških, ki nimajo
doma velikih kmetij. Pred prvo svetovno vojno se odpirajo žage in mlini. Vojna je ta razvoj
gospodarstva zaustavila, vendar pa je po vojni z ustanovitvijo Živinorejskega društva
Dobrepolje ponovno dobilo možnosti za intenzivnejšo živinorejo. V medvojnem obdobju začne
obratovati stolarna. Duhovniki pa poskrbijo skupaj z učitelji za kulturne dejavnosti v kraju. V
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Ponikvah začne obratovati Zdravstvena zadruga in dom za brezdomce ter starejše ljudi, na
Vidmu je zgrajen kulturni dom – Jakličev dom, kjer se prirejajo razne igre, razvija se mala obrt
in proizvodnja igrač. Mnogo kajžarjev dobi dodatni zaslužek pri večjih kmetih, gostilne cveto
predvsem v času sejmov pri Svetem Antonu, prebivalci zaradi številnih žag in možnosti prodaje
desk ter drv preko železnice sekajo gozdove. Mali kmetje imajo dodatni zaslužek v nabiranju
gob in gozdnih sadežev, pojavijo se poklici, ki so nujno potrebni za življenje na vasi. V tem
času prvič opazimo razkorak v razvoju gospodarstva med Dobrepoljem in Strugami. Boljši
življenjski pogoji izboljšajo pogoje za rodnost, predvsem pa se zmanjša smrtnost ter poveča
naravni prirastek.
Slika 61: Zavod sv. Terezije je v Ponikvah vzpodbudil zaposlovanje v kvartarnem sektorju.

Vir: Knjižnica Grosuplje; razglednica je iz leta 1937.
Druga svetovna vojna je zaustavila gospodarsko rast, pobitih je bilo več kot 500 ljudi, 41 pa jih
je odšlo v tujino. Število prebivalcev je vse do srede osemdesetih let upadalo. Socialistični
odnosi na vasi so zaustavili razvoj gospodarstva. Leta 1953 je bilo v Strugah še 86 %
prebivalcev, ki so imeli zaslužek v primarnem sektorju. V Strugah je prevladovalo tradicionalno
kmetijstvo vse do osemdesetih let 20 stoletja. Šestdeseta in sedemdeseta leta so minila v občini
Dobrepolje v depopulacije in preslojevanja kmečkega prebivalstva. Odprtje tovarne Iskra v
Predstrugah 1960 je v Dobrepolju pomenilo velik napredek. Ljudje niso bili več odvisni le od
kmetijske proizvodnje, kmetijstvo pa je nudilo mnogim družinam dodatni zaslužek. Ker so tudi
mnogi gospodarji po uvedbi redne avtobusne linije z Ljubljano leta 1968 poiskali dodatni
zaslužek kot varnostniki v tovarnah, je bilo manj časa za košnjo pašnikov. Začelo se je hitro
zaraščanje – ogozdovanje.
Po osamosvojitve države je Iskra izgubila jugoslovansko tržišče, število zaposlenih se je
zmanjšalo za tri četrtine. Velika sreča je bila za prebivalstvo občine, da jih je mnogo
izpolnjevalo pogoje za upokojitev ter da je bilo vse manj aktivnega prebivalstva, kar je
razumljivo, če pomislimo na številne smrti v drugi svetovni vojni. Po ustanovitvi občine 1995
se je močno izboljšalo stanje na področju lokalnih cest, obnavlja se vodovod, pripravljajo se
projekti za čistilno napravo, zgrajen je bil vrtec in nov kulturni dom, v katerem je tudi glasbena
šola in knjižnica … Kmečkega prebivalstva je bilo ob popisu 2002 le še 4 %. Proizvodnja
mleka po letu 1998 upada, povečuje pa se število goveda za mesno proizvodnjo. V Strugah se
ponovno uvaja drobnica. V zadnjem desetletju se lepo razvija predvsem obrt. Za delovna mesta,
ki jih nudi obrt, pa je premalo zanimanja, in tako morajo v teh obratih že delati delavci iz Češke
in Slovaške. Brezposelnost je približno 7 %, lahko pa bi bila še bistveno nižja, če bi ljudje želeli
delati v obrti. Gozd je v zadnjem desetletju izgubil socialno funkcijo. V občini je skoraj 77 %
vseh površin poraslih z gozdom.
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Prebivalstvo se čedalje bolj zaposluje v kvartarnem in deloma terciarnem sektorju. V občini
lahko govorimo o modernizaciji podeželja. Vse več je predelov naselij, ki so podobna spalnim
naseljem. Na teh območjih so bile pred industrializacijo predvsem skromne kajžarske hiše.
Nekmečka gospodinjstva prevladujejo tudi v Predstrugah, na katero rast je vplivala industrija v
tem naselju, pojavljajo pa se tudi na stavbnih zemljiščih, ki so običajno ob robu starejšega
kmečkega jedra vasi. V vaseh je običajno opaziti staro vaško jedro, ki ima predvsem mešana
gospodinjstva. Kmečkih gospodinjstev, kjer bi starostna struktura obetala nadaljevanje
kmetijske dejavnosti pa ni. Postindustrijsko obdobje je tudi v Dobrepoljsko-Struški dolini
pustilo neslutene posledice. Urbanizacija je v občino prinesla večje zaslužke, hkrati pa izredno
deagrarizacijo in celo ozeljevanje.
V prihodnosti bi morala občina poskrbeti za boljšo infrastrukturo v naseljih, ki so bila do leta
1991 še dokaj ruralna. Ta naselja bi morala postati prehodno ruralna, s specializacijo v
določeno kmetijsko proizvodnjo. To so predvsem manjša naselja v Strugah, kjer se mora bolj
vzpodbujati vzrejo drobnice, Hočevje in Vodice. V Hočevju in na Vodicah je potrebno še
naprej dovoljevati gradnjo počitniških hišic, ker "vikendaši" lahko s povpraševanjem po
kmetijskih pridelkih pripomorejo k ohranjanju kmetijske proizvodnje. Za ostala naselja ima
Kmetijska zadruga v svojih načrtih razvoj posameznih večjih kmetij na robu naselja. V
Dobrepolju naj bi jih bilo deset, vsaka kmetija pa naj bi imela do sto glav goveje živine. Za
takšno proizvodnjo pa bo nujna komasacija.
Podjetnost ljudi v Dobrepolju in Strugah je v zadnjem postindustrijskem obdobju kar upadla.
Večina zaposlenih v terciarnem in kvartarnem sektorju ima evropski delovni čas ter različne
priprave na delo. Ta skrb za uspešno delo na delovnem mestu pa je zavrla ustvarjalnost, ki bi
opogumila ljudi za odprtje podjetij s področja turizma, rekreacije in kulturnih prireditev. Čas
velikih industrijskih podjetij, ki bi imela več kot 100 zaposlenih, je v občini Dobrepolje minil.
Potrebno bo poskrbeti za podjetja, ki bodo vključevala višjo dodano vrednost in posredno dajala
zaposlenim večji zaslužek.
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Slika : Gospodarska obdobja v občini Dobrepolje.

Izdelal: Ivan Grandovec, marec 2006
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8. SUMMARY
The commune of Dobrepolje is part of Suha krajina with the exception of the hill Mala gora
which is an independent unit. According to the analysis of the economic and social features of
this region, we can claim with certainty that this karstic field is divided into Dobrepolje in the
north and Struge in the south.
There have been five economic periods in the commune of Dobrepolje. In the first period,
characterized by the feudal system, the soil influenced the harvest. This region and people were
mainly self-sufficient in agriculture. The second period extended from 1848 to 1894. In this
period, people took an interest in iron and forestry. In the agriculture, cattle breeding started to
dominate towards the end of this period.
Despite migrations, the population was still increasing till 1890.
In 1893, the first railway was developed in Dobrepolje and therefore enabled people to work in
forestry. In 1896, the Farm community (Kmetijsko društvo) was formed which enabled to build
the cheese factory and butcher’s. At the turn of the millennium, building of the lime klims was in
preparation which employed a lot of men who did not have a farm. Before the First World War,
sawmills and water-mills were opened. During the war, the economy stopped for a while,
however, after the war, Dobrepolje Cattle Breeders Association (Živinorejsko društvo
Dobrepolje) was established which increased cattle breeding production.
Between the two wars, Stolarna, the timber industry started operating. In Ponikve, there were a
Health Cooperative Society, (Zdravstvena zadruga), an old and homeless people’s home. At the
same time, Jakličev dom (a cultural centre) was built in Videm, where numerous plays were
staged. In addition, people stared producing toys and working in cottage industry
Small farmers earned some extra money by picking mushrooms and wild fruits. People applied
for jobs that were necessary for village life.
The Second World War ended the economic growth, more than 500 people were killed, and 41
people migrated. The population was decreasing until mid 80s. The end of economic growth in
villages was based on social relations. In 1953, there was only 86 % of population in Struge, still
employed in the primary sector. Traditional agriculture prevailed among people in Struge all the
way to the 80s of the 2oth century. In the 60s and 70s, there were two main processes in
Dobrepolje, namely depopulation and deagrarianization
In 1960 the factory Iskra in Predstruge was opened which led to good economic progress. People
were not dependant only on agricultural harvest; on the other hand, farming enabled them to earn
some extra money. Rural landscapes areas tended to develop rapidly.
After 1995 when the commune of Dobrepolje was established, there have been many
improvements in Dobrepolje for example the state of the local roads improved, so did the water
supply system, a construction of a water purification plant has been planned. Furthermore, a
kindergarten has been built and a renewed cultural centre with rooms for music school and
library.
According to the population census in 2002, the number of agrarian population drastically
decreased to 4 %. After 1998, the production of milk decreased; on the other hand, cattle
breeding and the production of beef increased. In Struge, the significance of sheep breeding and
goat breeding has recently increased. In the last decade, the craft trade has increased. Due to lack
of interest for working in craft trade, workers from the Czech and Slovak Republics are
employed. Forests in the commune of Dobrepolje dominate or in numbers Dobrepolje has 77 %
forests.
The inhabitants of Dobrepolje are employed in quaternary sector and partly in tertiary sector.
In future, the commune of Dobrepolje should reconstruct and renew the road infrastructure in the
settlements, because they had been rural until 1991. These settlements, for example small
settlements in Struge, the village Hočevje and the hamlet Vodice, should become more diverse
and should specialize in a particular agricultural production such as sheep breeding and goat
breeding. The Agricultural Cooperative (Kmetijska zadruga) has made plans for the development
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of individual bigger farms at the edges of the settlement. However, this kind of production
requires a policy for agricultural land consolidation.
The inhabitants of Dobrepolje and Struge are no longer showing enterprise for business. Most of
the people, employed in tertiary and quaternary sectors have European working time and have to
prepare for the work differently. Being successful at work, does not mean being creative as far as
business is concerned. That is why, there are few people in the commune of Dobrepolje, who
would take courage to start their own business in the areas of tourism, leisure and recreation and
culture. Time of industry growth has died out. Therefore, we should consider the development of
companies and factories based on knowledge and natural or cultural possibilities in Dobrepolje.
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