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Babino polje.
Ko
potujoč po novej cesti zapustiš zadnjo vas Starotržkega šolskega okraja, zastre se ti svet, da ne vidiš pred seboj
druzega nego skalovje in pritlično drevje. Po precej strmej
cesti voziš se blizo tri četrt ure skozi gozd, v kojem ugledaš
le semtertja kako visoko — debelo drevo. Zeljno pričakuješ, da
bi se ti svet odprl in bi zagledalo tvoje oko lepši prizor. Pa
glej, kmalo se ti želja izpolni! Odpre se ti svet in z veseljem
zagledaš prostrano ravan — Babinopoljsko polje. Ob južnovzhodni strani prijazne te doline, dober streljaj od ceste, stojč
ti zidane hišice podolgovate vasi Babino polje. Mislil si, da si
ugledal vže vso vas. A kmalu zagledaš tudi v nasprotne]' strani
malo vasico, koje hišice stoje deloma na majhnem holmcu.
To je vas B u k o v i c a , z malim gradičem vrhu golega hribca.
Ti dve vasi tvorite okoliš Babinopoljskega šolskega okraja.
Ustno izročilo bajuje, da je nekedaj stala vas na severu
te prostrane ravnine. In tudi dandanes vidiš tamkaj še ostaline
stare cerkve sv. Nikolaja. Prihrul pa je baje v nezgodnih časih
kruti Turek v mirno vasico ter po svojej starej navadi uničil
vso vas in nje prebivalce. Jedna sama baba se je bila skrila v
gnoj (steljo), ter se tako otela gotovej smrti. Njeni potomci
sezidali so si novo vas, ter si jo nazvali po onem dogodku,
babi v spomin, B a b i n o p o l j e .
Krog in krog obdajajo Babinopoljsko polje različni griči
in hribovi, tako, da je svet samo proti jugu deloma odprt.
T a ti je Č r n i v r h , S h o d o l n i k , B a h k o v a c , hrib B e l a
v o d a , z jedino tekočo vodico tega okraja, P e p e l a n a , B e l i
v r h , P e t e l i n o v v r h , D r a š č a , P o ž e r j e, V r a ž j i v r t e c ,

2

Smrekovec, Skalovec, Berišček, Solnica, PožarišČe,
M i l a n o v v r h in drugi hribi.
Dober streljaj proti jugu stoji mejnik, ki loči Kranjsko od
Hrvaške. Ljudje pripovedujejo, da je segal nekedaj tu debel^
zid iz jednega hriba v drugi nasprotni hrib. To zidovje i m e l o ^
je v sredi velika vrata. Stari pradedje Babinop oljski, ki niso
še poznali smrtonosnih pušek, doganjali so pred ta zid različno
divjad. Pred durmi stali so možje z lesenimi bati in koli,
dobro vedoc, da prihruje vsa zverjad k vratom. Tu so pobili
stari očetje marsikatero žival.
Na Vražjem vrtcu vrh hriba bil je po ljudskej pravljici
zakopan dragocen zaklad, ki bi ga bilo moči le v temnej noči
vzdigniti. A ker je hodil vrag vsako noč na omenjeni vrh
plesat, ni si upal nihče po zaklad.
Vas Babino polje šteje kakih 77 številk. Sredi dolge vasi
stoji precej lična podžupnijska cerkev s tremi altarji. Skozi
vas vodi stara cesta, ki gre skozi Babino polico na Stari trg.
Župnijsko poslopje stoji že devet let zapuščeno. Oddaljeno je
le-to poslopje od cerkve dokaj. , Nasproti župnije, tik ceste je
pritlično zidana šola, ki je bila dozidana lansko poletje. Na
jesen u. oktobra leta ~i888 otvorila se je bila šola slovesno.
Prvi učitelj te Šole, spisatelj teh vrstic, je B. S c h u l l e r . Poprej
podučevali so za silo tukajšno mladino cerkveni opravitelji Babinopoljske podžupnije in pa upokojeni učitelj hrvaški J. Pibernik,
koji je služboval več let v sosednej hrvaškej vasici Prezidu.
Zasluga, da se je dozidala šola Babinopoljska, gre posebno
bivšemu gospodu glavarju Logaškemu grofu Pace-ju.
Za v s a k d a n j o šolo bilo je
godnih
dečkov leta 1889 39,
»
deklic
„
„ 33,
obiskujocih dečkov „
„ 38,
„
deklic
„
„30;
za p o n a v l j a v n o Šolo pa
godnih
dečkov „
„ 13,
„
deklic
„
„ 16.
Ker na daleč okrog, razven hrvaške vasi Prezida, ni nikakoršne vasi in je vas Babino polje krog in krog obdana
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s hribovi in griči, je duševno stanje tukajsnega prebivalstva na
precej nizkej stopinji. Babinopoljec, koji je vzrastel brez pouka,
osamljen od vsakoršnje zveze, bil bi pač še bolj milovanja vreden,
ko ne bi bil običaj, da zapuste skoraj vsi moški po zimi svojo
domačo vas ter se razkrope kot težaki in tesarji po sosednej
Hrvaškej, Ogrskej, da celo Ruskej zemlji. V tujini privadijo se
popotovaje dokaj koristnega.
V gmotnem oziru nahajajo se tu tudi marsikatere neprilike. Polje, dasi tudi imajoče dobre kemične sestavine, mora
se imenovati srednje rodovitno. Uzrok tej pičlej rodovitnosti
iskati je mimo ne ravno umnega obdelovanja, zlasti v jako ne
ugodnih meteorologičnih svojstvih krajevnih. Bližnji Snežnik,
huda burja, pomladanska in jesenska slana, mrzlo poletje so
hudi nasprotniki tukajšnemu poljedelstvu. Žito obrodeva le
slabo; koruza cel6 nič. Jedino krompir in zelje reši kmeto
valca v dobri letini siromaštva in bede. Tudi sadno drevje
ne rodi dokaj. Sadjarstvo je sploh na jako nizkej stopinji, dasi
tudi bi po mnenji spisatelja teh vrstic rodilo vsaj bolj pozno
sadno drevje dober sad. Na jesen rad menjava Babinopoljec
krompir za ovočje in si tako omogoči uživati žlahtni sad
drevesni.
Na drugo stran pa zasluži kmet Babinopoljski deloma bi
vajoč v tujini, deloma trgovajoč z lesom in zaslužajoč z živino
in vožnjo marsikak denar. Tudi živinoreja daje Babinopoljcu
dokaj dohodkov. Pa ne samo neugodni podnebni odnošaji store
življenje tu neprijetno. Vlada tti še druga nadloga — pomanj
kanje vode. Ob strehah napeljani so žlebovi v primitivne vod
njake, kamor se nateka dežnica. Ob času suše in po zimi
morajo si ljudje dovažati vodo za-se in za živino iz bližnje že
omenjene vasi Prezida.
Pri vsej revščini in nezgodi je pa Babinopoljec veselega
značaja, radodarnih rok in bujne domišljije. Domoljubje v ožjem
pomenu ljubezen do svoje domače vasice je pri Babinopoljcu
dokaj razvito. Rad ti hvali svojo vas in svoje polje in o tacih
prilikah mu ne manjka pohvalnih besedij. Pomenljivo je tudi,
da se nahaja v vsej vasi samo kacih 4—5 priimkov in da so
si ljudje drug druzemu v sorodu. Pripovedujejo, da so se na

4

Polje priselile kake tri rodbine iz Idrije, ter se tako s časoma
pomnožile, kar je precej verjetno.
Bližnji gradič na holmcu male postranske vasice Bukovica
je dandanes zapuščen in ima samo svojega oskrbnika — logarja.
Poprej bival je več let tu na gradu nek star grof, upokojeni
častnik, ki je pa po nezgodah ubožal, ter živel v malem gra
diču jako samotarno od milosrčnosti svojih bogatih sorodnikov.
Dandanes je gradič lastnina Cubranske grajske gospode.

5

Begunje.
Od trga Cerknica proti severo-vzhodu se pride na Menišijo. Cesta pelje ob desnem bregu potoka. Do prve vasi
Begunje je dobre pol ure hoda. Menišija (po ljudski štetvi 1880.1.)
obseza vasi B e g u n j e (422 prebiv.), Bezovljak (253 preb.),
D o b e c (106 preb.), K o ž l j e k (122 preb.), S e l š č e k (133 preb.)
in T o p o l (97 preb.). Lastne politične občine te vasi nimajo,
temuč spadajo pod Cerkniško glavno občino.
Največja vas Begunje ima ekspozituro in dvorazredno šolo.
Za v s a k d a n j o šolo bilo je
godnih
dečkov leta 1880 73, leta 1889 84,
dekl
»
ic
,,
» 93> »
» 79»
obiskujočih dečkov „
65, „
„ 75,
n
„
deklic
„
„ 85, „
„ 69;
za p o n a v l j a v n o šolo pa
godnih
»
obiskujočih
„

dečkov leta 1880 18, leta 1889 36,
deklic
„
„ 23, „
„ 33,
dečkov „
„ 18, „
„ 29,
deklic
„
„ 23, „
„ 30,

Nekaj hiš je pod cerkvijo ob vodi „pri malnih", kjer teče
potok Cčrknišca, izvirajoč v Sentvidskem hribovji in izlivajoč
se v Cerkniško jezero. Na potoku so tri soseskine žage in trije
privatni mlini z žagami. Vsa okolica se razprostira med griči:
Cervivnik, DevČi vrh, StražišČe in Slivnica. Zadnji hrib je noo nt
visok in nekdaj znan kot domovje točo-delavnih čarovnic. —
Ker je svet nekoliko hribovit, nimajo prebivalci dokaj polja in
njiv, nego se bolj pečajo z gozdarijo in lesno trgovino. Meniševci red6 precej goved, nekaj ovac in malo konj. Sadjarstvo
do sedaj ni imena vreden.
1
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Ekspozitura se je ustanovila 1. 1847. Prvi duhovnik je bil
Ignacij Rebol. Vendar stalnega duhovnika ni. Pred vasjo stoji
cerkev sv. Jerneja, katera je bila nekdaj z močnim taborjem in
s stolpi proti turškim napadom zavarovana.
Zraven cerkve je šola, katera je bila zidana 1. 1859. Dokler
še javne šole ni bilo, podučeval je nek Veber v privatni hiši
ukaželjno mladino. Šola se je jeseni 1.1885 razširila v dvorazrednico.
Celemu šolskemu okraji se pravi Menisija in prebivalcem
Meniševci, ker so bili nekdaj, pred kakimi sto leti, še podložni
menihom Kartuzijanom, posestnikom Bistre pri Borovnici in
Cerknice, kamor so morali hoditi na tlako (na Loško pri Cer
knici). — Pravijo, da so se nekdanji naselniki vasi Begunje
umaknili sovražniku in so pribežali v te kraje, od tod ime
vasi, Begunje in prebivalcev, Begunjci.
Na tukajšnji šoli so službovali:
Prvi učitelj Mat. Kukec služboval je od 1. (1860—1864); za
njim pa so bili: Ivan Zarnik (1864—1867), Avgust Praprotnik
(1867—1869), Iv. Valentin (1869—1871), Leopold Zupin (1871—1872),
Karol Bernard (1872—1877), Janko Zirovnik (1877—1880), Franjo
Rus od marca do julija 1880. 1. (To je bil tukajšnji kurat kot po
možni učitelj.) Jakob Zebre (1880—1882), Josip Božja (1882—1884),
Jakob Zebre junija in julija 1884, Josip Zirovnik (1884—1885),
Klementina Kos (1885—1887), Ivana Hromeč od I.1887.
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Bloke.
V tej občini je samo dvorazredna šola. Šolo obiskujoče
mladine v šol. letu 1888/9 je 112 dečkov in 122 deklic.
Vasi v šolski občini je 26. Imena posameznih vasi, število
hiš in število prebivalcev po ljudskem štetji 1880. 1.: F a r a 20
hišnih številk, 112 prebivalcev; Nova vas 31 hiš. št. 188 preb.;
V e l i k e B l o k e 50 hiš. št. 277 preb.; R a v n e 35 hiš. št. 186 preb.;
H u d i v r h , 26 hiš. št. 143 preb.; V e l i k i v r h , 26 hiš. št. 113 preb.;
*Topol, 26 hiš. št. 134 preb.; S t u d e n e c , 21 hiš. št. 107 preb.;
M e t u l e , 19 hiš. št. 114 preb.; R a v n i k , 23 hiš. št. 147 preb.;
R u n a r s k o , 17 hiš. št. 91 preb.; R a d l e k , 15 hiš. št. 105 preb.;
N e m š k a v a s , 11 hiš. št. 65 preb.; Volčje n hiš. št. 70 preb.;
Stud en o, 11 hiš. št. 46 preb.; S t r m i c a , 7 hiš. št. 48 preb.;
K r a m p l j e , 7 hiš. št. 42 preb.; B e n e t e ali B u n a r s k a Str
m i c a , 8 hiš. št. 38 preb.; G l i n a , 6 hiš. št. 27 preb.; S v e t i
D u h , 5 hiš. št. 25 preb.; M r a m o r o v o , 5 hiš. štev. 33 preb.;
S k r a b č e , 3 hiš. št. 19 preb.; Skufče, 3 hiš. št. 2[ preb.; Zak r a j , 3 hiš. št. 23 preb.; G o d i č e v o 1 hiš. št. 5 preb.; L a h o v o
1 hiš. št. 7 preb.
V začetku tekočega stoletja se je mladina podučevala v
neki leseni bajti, tako imenovani »mežnariji".
Leta 1828 je pa občina pod županom Drag. Nosanom
sezidala sedanje šolsko poslopje na svoje stroške na prostoru,
kjer je prej „mežnarija" stala.
V novem šolskem poslopju je bil prvi učitelj Matevž
Zupan, ta kakor tudi vsi njegovi nasledniki so imeli v njem
stanovanje. Učiteljeval je tukaj 20 let in je tudi tukaj umrl.
Za njim so bili učitelji: Fran Raktelj, Jurij Juretič, Janez
Borštnik, Simon Punčuh. Leta 1883 se je šolsko poslopje prezidalo. Iz učiteljevega stanovanja se je naredila soba za drugi
1*
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razred in šola razširila v dvorazredno. V začetku šolskega leta
1883/4 je bil Ivan Treven nadučiteljem imenovan. Prva učiteljica
je bila gdč. Julijana Gula, katera se je pa konec šolskega leta
1886/7 službi odpovedala in šla v Ljubljanski samostan.
Cerkva v tej šolski občini je deset: Farna cerkev sv. Mi
haela (pri Fari); Sv. Nikolaja na Hudem vrhu; Sv. Volbenka
na Volčjem; Sv. Petra na Studencu; Matere Božje v Velikih
Blokah; Sv. Antona Padovanskega v Metuljah; Matere Božje
na Runarskem; Sv. Janeza Krstnika na Studenem; Sv. Filipa in
Jakoba v Ravnah in sv. Roka v Ravniku.
Starost cerkev se ne more določiti. Župnikov je bilo tukaj
26. Prvi bil je Tomaž Speck leta 1413.
Najviša hriba v tej šolski občini sta Blošček in Županšek. Ta
dva hriba delata mejo med mestom Ložem, Blokami in Ložkim
potokom. Obdelana zemlja je tukaj še precej rodovitna, dasiravno ta občina 734 m nad morsko gladino leži. Neobdelana
zemlje je tukaj le malo. Gozdi so skoraj popolnoma posekani,
vendar imajo posamezni posestniki še lepe dele mehkega in
trdega lesa.
Stan živine je tukaj skoraj slab, nekatere vasi imajo
majhne in slabe pašnike, radi tega je pa tudi število goveje
živine le majhno. Kmetje ne pridelujejo toliko, kakor potre
bujejo za svoj vsakdanji živež. Prisiljeni so prepeljevati trame
in žaganice iz Kočevja in Ložkega Potoka na Rakek.
Zopet drugi preganjajo vole in krave iz sejma v sejm,
posebno pa v Trst, Sežano in Gorico. Sploh so Bločani po
Kranjskem kot prebrisani volovski in kravji barantači dobro po
znani; vsaj je znana prislovica: ,,Ce Bločana ni, tudi sejma ni!"
Mladi in bolj revni ljudje hodijo vsako jesen na Hrvaško
in Ogersko v gozde delat in si na ta način svoje materijelno
stanje zboljšajo.
Brez malo izjeme znajo tukaj ljudje (posebno mladi) brati
in pisati. Do rokodelstva ima tukajšnje ljudstvo le malo veselja,
in se rokodelcev jako pogreša.
Glavni potok v tem šolskem okolišu je »Bloška". Izvira
pri vasi Runarsko in teče proti zapadu do Velikih Blok ter se
na ondotnem polju v požrehe (brezdna) popolnoma izgubi.
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Ob času naliva pa priteče do vasi Fara in se tam v glavni
požreh, kateri je poleg vasi, izliva. Nekateri trdijo, da ta voda
v vasi Vrhnika v Ložkej fari zopet na dan pride. Po mnenju
drugih pa ta voda v vasi Zerovnica v Grahovski občini iz
votlin priteče. Prav določiti se pa vendar ne more. Drugih
požrehov ali brezdnov, kateri vode sprejemajo, je od 20—30.
Drugi potok, kateri teče poleg vasi Fare, izvira deloma
pod vasjo Studenec, deloma pod vasjo Veliki vrh in tudi ponicuje v zgoraj omenjeni požreh.
Vas Metule (Metulum) je približno tričetrt ure od šolskega
poslopja oddaljena. Ne daleč od tam proti zapadu je baje
nekdaj stalo mesto Metulum, katero so Rimci 30 let pred Kri
stusovim rojstvom razdejali. To mesto je veljalo Japodom za
glavno mesto, kakor ga Grški pisatelj popisuje. Razvaline tega
mesta se še dandanes poznajo. Posebnih spominkov in zname
nitosti ni v tem šolskem okolišu.
Sadjarstvo je tukaj radi neugodne lege na zelo nizki sto
pinji. Sest do osem mesecev trajajoča zima, mraz in burja
uničujejo sadno drevje. Ob meji po stranskih vasčh, kjer je
ugodna lega, bi se dalo sadjarstvo z velikim trudom nekoliko
zboljšati. Najslabši lega za sadjarstvo je okoli vasi Fare in
Nove vasi, ker po tem polju ima burja (pa tudi jasen mraz)
svoj vragov ples.
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Cerknica.
Cerknica je eden največih trgov na Kranjskem, šteje
namreč po ljudskem štetji 1880. leta 255 hiš in 1477 prebivalcev,
ter ima svoj lastni grb: »cerkev v štirivoglatem polji".
Pravljica pripoveduje, da je stal trg v starodavnih časih
bolj proti Martinjaku v Uševku, tukaj je bila samo cerkev. Ker
so bili pa sovražniki razdjali tisti trg, so se bili prebivalci potem
naselili tukaj ob cerkvi. Pa naj bo, kakor že, gotovo je Cerknica
eden najstarejih krajev na Kranjskem. Še lipa pri cerkvi, kinč
trga, je stara nad 200 let, kjer je kamenit oklep okoli nje, ki
ga je naredil g. Andrej O b r e z a leta 1648.
Zgodovinski sledi, Cerknico zadevajoči, so pa še veliko
stareji. Cerkniški duhovni pastirji se nahajajo v pismih Oglejskih
patrijarhov. Leta 1261 bil je župnik Lupold, 1296 Rudolfin, 1328
Tadej. L. 1335 prenočeval je v Cerknici sv. Bertrand, patrijarh.
Leta 1360 je pa patrijarh Ludovik I. Cerkniško faro izročil Bi
striškim samotarcem.
Tudi poznejše čase je imela Cerknica slavne duhovne. Leta
1631 je bil tukaj župnik Nikolaj Mrav, ki je bil ob enem tudi
prost Novomeški in pozneje Skandarski škof v Dalmaciji. Leta
1660 živel je tukaj najimenitnejši prelat Bistriški, Gregor Cervič.
Bil je ob enem župnik v Cerknici, apostolski misijonar in škof
(in partibus). Njegova slava se še sedaj razširja od ust do ust.
Leta 1472 so bili Turki požgali cerkev ravno v nedeljo
pred postnim Šmarnom, kar priča gotisk kamen vzidan v cer
kveni vogel. Okoli cerkve je bil nekdaj tabor. Pravijo, da sta
dva brata zidala, eden cerkev in eden tabor okoli nje. Tabor
je imel pet stolpov. Dva stojita še sedaj, v katerih je vedno
še železen 100 kg težak možnar, nekdaj turkom uplenjen.
V te tabore so se vmikali ljudje o turških napadih, posebno
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v letih 1522, 1559 in 1560. Čudna je bila naredba, da so mogli
Cčrkljanje hoditi branit Silni tabor na Kras, kadar so se Turki
prikazali na Dolenjskem. Se le nadvojvoda Karol VI. jih je bil
rešil te dolžnosti, kar priča izvirno, na pergament pisano pismo.
Iz krstnih bukev se vidi, da je bil šolski učenik že pred
200 leti T Cčrknici. Šola bila je v začetku v privatnih hišah,
pozneje odstopil je grajščak Bistriški, gosp. Gale, svojo hišo v
Cerknici v namen, da se vzdržuje v nji šola in stanovanje za
učitelje in duhovne pomočnike, ter se s tem odkupil davkom,
katere je imel dolžnost odrajtovati kot patron cerkve in šole.
Leta 1813 pokazal je učitelj N. Copec avstrijskim vojakom
skrivno pot do ležišča francoskih sovražnikov, kateri so bili
tukaj od avstrijskih hrabrih vojakov sijajno premagani.
Od leta 1827 do konec leta 1887 službovali so na tukajšnji
šoli sledeči učitelji in učiteljice. Kot nadučitelji: gg. Fran Šerko,
Anton Krašovic in Karol Dermelj. Kot učitelji pa: Jakob Virant,
Gašper Gabrovit, Fran Breznik, Josip Makovic, Jernej Stamcar,
Leopold Belar, Andrej Stamcar, Fran Mladič, Janez Dolinar,
Fran Peruci, Ignacij Kavčič, Matija Hiti, Fran Čuk, Fran Stupar,
Lovre Veber, Fran Papler, Josip Dornik, Josip Vovk, Gašper
Horvat, Valentin Žvagen, Fran Berne, Peter Repič, Marija Galč,
Josip Žirovnik, Alojzij Potokar in Avgust Kleč.
Sedaj so v občini župljanski, katera šteje 4772 prebivalcev,
tri večrazredne šole in sicer: štirirazredna v Cerknici, dvorazredna
v Begunjah in dvorazredna na Rakeku, in deloma enorazrednica
v Grahovem.
Za v s a k d a n j o šolo bilo je
godnih
»
obiskujočih
„

dečkov leta 1880 271, leta 1889 256,
deklic
„
„ 249, „
„ 263,
dečkov „
„ 159, „
„ 169,
deklic
„
„ 135, „
„ 163.

za p o n a v l j a v n o šolo pa
godnih
dečkov leta 1880 49, leta 1889 43,
„
deklic „ „
48,
„
„ 57,
obiskujočih dečkov „
„ 40, „
„ 43,
deklic
»
» 44» »
» 54n
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V Cerkniško šolsko občino štejejo se trg C e r k n i c a , in
vasi: D o l e n j a v a s , J e z e r o , Zevše, M a r t i n j a k , Brezje,
O t o n i c a , M a h n e t e , P o d s l i v n i c a in P o d s k r a j n e k .
V šolskih spisih vidi se, da je bila v Cerknici že leta
1827 dvorazredna šola. Leta 1878 razširila se je v tri- in leta
1879 v štirirazredno šolo.
Leta 1864 sezidalo se je novo pritlično šolsko poslopje,
katero se je vzdignilo za eno nadstropje leta 1886 in 1887. To
poslopje je sedaj eno najlepših v Cerkniškem trgu.
Omeniti je še razpadlo zidovje Loško po imenu, nemški
»Thurnlak". Tukaj imeli so nekdaj menihi Kartuzijani svoja
posestva, ter posebno po leti prebivali tu Bistriški prelati, rekel
bi, v najprijaznejšem kraji Cerkniške okolice.
Spomina vredne v Cerknici so tudi rake (Wasserleitungen),
ki preskrbujejo železnično postajo na Rakeku s potrebno vodo.
Obnebje tukaj po leti ni tako gorko, po zimi pa ne tako
mrzlo, kakor je pri Ljubljani.
Zemlja je pri Cerknici peščena, proti Jezeru, Zevšu in
Loškemu pa težka ilovica.
Znamenite gore in holmci pri Cerknici so: J a v o r n i k ,
Skrajnek, Sinja g o r i c a , R a n č a r e b a r , Cista s t r a n , L o š k o ,
na jugo-zahodni strani nad Peš c e n i k o m dviga pa se 1115 m
visoka Slivnica s cerkvijo sv. Miklavža. Na njenem prvem
vrhu je stal v starodavnih časih grad — Engelsburg, slovensko
Gradišče. Pot do njega je peljala napošev sem od Martinjaka.
Sledi njegovi se pa zdaj le malo še poznajo. Na zadnjem, najvišem vrhu je pa globoka jama, v kateri so nekdaj copernice
točo delale in jo delajo slabovernim še zdaj. V srednjem veku
je mogla vera v copernijo in vraže posebno v teh krajih močno
vkoreninjena in razširjena biti, ker Valvazor pripoveduje, da
so bili v vasi pod Stebergom na germadi sežgali vse žene tiste
vasi kot copernice, in duhovni Cerkniški so hodili na Slivnico
omenjeno luknjo blagoslovljat in točodelne copernice „ p a n a t " .
Ker ima copernija svoj začetek in izvir v neznaboštvu ali paganstvu, in ker se jako prilega zlasti nevednim ljudem, ni čuda,
da se je ohranila bila tudi še pri pokristjanjenih narodih in se
še zdaj ni iztrebila in se ne bo tako dolgo, dokler ne bodo
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pripomogle k temu ljudske, posebno nedeljske šole, ker te so
namenjene že odraščeni mladosti.
Kmetije so tukaj grozno razkosane. Celih zemljakov je
prav malo, več je polzemljakov, največ pa masličarjev.
Zemlja je srednje rodovitna, živina je večjega plemena,
večjidel pšenične in sive barve. Na vole drže bolj, kakor na
krave, da si prislužijo z vožnjo kak krajcar. Sadjarstvo in če
belarstvo se pa vedno bolj razširja.
Ljudstvo peča se večinoma s kmetijstvom in z lesno kup- ^
čijo. Poleg tega pa da zaslužka gozdarija, vožnja in živinoreja.
Krasota notranjske strani je poleg Postojinske jame tudi
čudapolno Cerkniško jezero, znano že Rimljanom pod imenom
„lacus lugeus". To jezero so že popisovali Valvazor, Steinberg,
Tobija Gruber, in v „NovicalWv novejši dobi rajni g. Jožef-J
Bevk in Gregor Kebe. Kamenje bi toraj nosil na Kras, ko bi
ga hotel jaz v katerem-koli oziru bolj natanko popisati. Zato
bom povedal od njega le toliko, kolikor se prilega celoti tega
spisa in kolikor je treba, da ima lahko vsak od njega čist in
jasen zapopadek.
Cerkniško jezero je dolgo dve uri in široko čez eno uro,
toraj največje na Kranjskem. Natora je zedinila tukaj dobrote,
in veselja v enem kraji, ki jih ljudje vživajo drugači le na
suhem in na morju. Kjer valovi prijazno šumljajo, kjer se ribe
ljubko igrajo, kjer čolnič tiho plava naprej svojo pot in ribič
razpenja svoje mreže, čez malo dni tam rožice cvet6, živinica
se pase, kosec brusi k6so, voz leti za čilimi konjiči in lovec
napenja svojo puško ter meri zajcu v srce. Res radodarna na
tora ! Kaj pa je vzrok tega zanimivega jezera ? Cerkniška pla
njava je obdana okoli in okoli z višjimi kraji, hribi in gorami,
s katerih se stekajo vode na to planjavo. Ce bi toraj ne bilo
cel6 nobenih odtokov, bila bi vsa planjava zalita z vodo. Če
bi bili odtoki veči ali vsaj enaki, kakor pritoki, ne bilo bi no
benega jezera. Ker so pa dotoki včasi večji kakor odtoki, voda
zastaja in zaliva nižjo planjavo ob Javornikovem znožji od
Dolenje vasi poleg Jezera pod Martinjakom in Grahovem tja
gori do Gornjega jezera, in pokriva s svojo mokro odejo ves
kraj tako dolgo, dokler odtoki ne premagajo dotokov.
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Pritoki v jezero so pa naslednji:
i. Cerkniški potok, ki pobira studence od sv. Trojice doli
memo Podslivnice in Begunj, in je ob velicih nalivih tako mo
gočen, da komaj teče pod zidanem mostom v Cerknici, včasi
pa še cel6 ne more, takrat pa gorje bližnjim prebivalcem,
umakniti se mu morajo iz svojih hiš.
2. Studenec sv. Magdalene.
3. Studenec pri sv. Vidu.
4. Obrh nad Martinjakom. (Ti trije, ob suši komaj znatni,
jako razsajajo ob nalivih pridši spod Slivnice temnih predalov.)
5. Grahovščica, ki teče skozi. Grahovo.
6. Žirovnišica.
7. Lipsenjčica. (Te dve zajemati vodo tam v kotu pod
Bločicami in Križnjo goro.)
8. Veliki Obrh, pod Gornjim jezerom, ki nabere vode v
Ložki dolini in jih pripelje pod zemljo ta kraj v jezero skozi
več lukenj raznih imen.
9. 1262 m visoki Javornik sam bljuje ob velikem deževji
vodo iz sebe. Javornik namreč je v svojem skrivnostnem trebušji ves otel in z vodami napolnjen. Preden nastopi deževno
vreme, se pasejo že več dni popred oblaki po Javorniku. Na
Javorniku v visokem in velikem gozdu dežuje po navadi tudi
popred kakor drugod. Voda v njem narašča, da je višja
kakor vnanji svet, ne more je več v sebi držati, tišči, zato jo
spusti in spušča po mnogih luknjah v jezersko planjavo na dan.
Javornikovi odcejalci in pritoki v jezero so pa od velikega
Obrha doli:
1. Tresenec, ki trese vodo iz (sebe) zemlje, 2. Slatavec,
3. Otoški Obrh, 4. Mrzljek, 5. Vranja jama. (Poleg teh je od
velikega Obrha do Zadnjega kraja po nekterih mestih luknja
pri luknji, iz katerih ob deževju voda iz tal vre.) V zadnjem
kraju so 6. Bobnarce, ker, kadar te mečejo vodo iz sebe, jako
doni, gromi in bobni pod zemljo. Zadnji kraj se pa imenuje
tisti del jezera, ki je za potokom Drvosekom in pridemo vanj
od Otoka doli na levo skozi Vrata. Tukaj so tudi take jame,
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katere vodo iz sebe mečejo in jo požirajo. Pod Črnim gozdom
Jezerski vasi nasproti so 7. Vršiči, ki se jim Studenšček pravi,
in 8. Suhadoljca, ki ima skoraj za moža visoko ustje. Potem
je vedno živ studenec na Ušivi loki in studenec Narti, ki pa
daje prav malo vode. To tedaj so pritoki ki napolnujejo jezero.
Kateri pa so odtoki in požiralniki jezerski?
V zadnjem kraju so:
1. Dve Cešljenici, velika in mala.
2. Kotel; od velikega Obrha po Strženu doli je pa
3. Beček, ki je pa preveč v mečavi zasut od leta 1854.
4. Velika Ponikva, ki požira vode toliko, da bi gonila
mlinski kamen.
5. Mala Ponikva, ta bruha vodo tudi iz sebe.
6. Sitarca, pri tej se deli jezerska struga, ena gre na
7. Vodonos, ki ima 14 požiralnih jam, ena pa na
8. Rešeto, ki je najnižje in najbolj stanovitno in ima zopet
več jam raznih imen,
g. Uševska rejta, ki požira Zirovnišico. Bila je še ena jama,
Mniške vrata, ki so jo pa, kakor se pripoveduje, nekdanji Bistriški
menihi z železno mrežo zagradili in z zemljo zasuli, da ni
tako hitro jezero usahnilo in da so oni rib imeli. Mogoče. — V
spodnjem koncu jezera pod Dolenjo vasjo je pa
10. Velika Karlovca, nekoliko višje, kakor je jezerski svet,
zato požira le, kadar stoji voda visoko. Nje žrelo je strašno,
široko nad 12 m in 4 m visoko. Z lučjo se gre lahko daleč notri,
ki se razširja in zvišuje tako dolgo, da se pride do nasipa ali
nanosa iz samih krljev in druge šare in ni mogoče prekoračiti
ga. Precej za to je pa
11. Mala Karlovca, veliko manjša, pa grozno veliko vode
prožre, ker je dokaj nižja.
Zraven Male Karlovce na levo je stal na višavi nad Svinjsko
jamo nekdaj grad Karlovec. Njegovi sledi so pa že zaraščeni
z mahom in grmovjem. — Pripoveduje se, da se je enkrat
grajska gospodinja peljala gori v grad po klancu, ki je bil nad
Svinjsko jamo. Pot pod njo se udere in ona pade s kočijo in
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konji v jamo, ki jo je za zmiraj pokrila. Od žalosti je ukazal
potem gospod grad podreti in jamo zasuti, sam pa se je preselil
v druge kraje.
V zgornjem kraji jezera je otok z vasjo in cerkvico sve
tega Primoža in Felicijana v sredi otoškega gozdiča, podružnico
Starotržke fare. Med otokom in Grahovem v sredi jezera je
drug vzvišen kraj Benedke. Čudno je to, da kadar so te pod
vodo je tudi v Planini povodenj.
Cerkniško jezero ima pa tudi svoje povodne prebivalce,
namreč ribe, race in povodne ptiče.
Ribe so te-le: ščuke, jako rodovitne, največja, ki so jo
bili vjeli, je tehtala 14 kg', šlajni, ki so dobri za sušilo in največi
tehta okoli 3 kg; menki, ki imajo zelo okusno meso, pa niso
tako dobri za sušilo, ker niso tako debeli; kleni so najmenj
rodovitni in ne čez 2 kg težki, in kapeljni po malih iz skal
izvirajočih vodah, ki so prav majhni in komaj omena vredni.
Rac je več plemen: velike race, ki na suhem vale in
potem peljejo mladiče v vodo, rujavoglavke, se tudi tukaj ne
zlezejo, žvižgalke, črni zvonci, potapljači, hrepeljce, liske ali
postne race. Te imajo na vodi svoja gnjezda iz bičja in plavajo
po vodi, da lahko starka jajca godč iz gnjezda pije; zliČarce i. t. d.
Druge povodne ptice so pa: kožice, dularji, martinčki, velike
in male kokoške ali mokožki.
Zdaj, ko usahne jezero vsako leto, ni ravno veliko in
velikih rib. Kadar pa ne usahne dve ah' še več let, jih je toliko,
da jih vjamejo z enim samim zaulakom po 4 do 6 stotov.
Leta 1714, ko ni bilo jezero prej sedem let usahnilo so bili
nalovili toliko rib, da niso vedeli kam ž njimi. Kranjci, Ko
rošci in Štajerci so jih imeli celi post dosti.
Za njega, ki išče kratkočasja na jezeru, je najprijetniše
voziti se po njem kak jesensk ali pomladansk dan popoludne,
kadar je vpadla voda že toliko, da plavajo glavice jezerskih
cvetlic po vodi.
Tam po Javorniku pa se nek še pozna stara rimska cesta,
ki je peljala na Trpo nad Starim trgom in na Metullum v
Bloški fari. Morebiti so imele Zamostnice pod Gornjim je
zerom kako zvezo s to cesto ?
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To tedaj je Cerkniško jezero, krasno, imenitno, posebno
sloveče daleč okrog. In vendar bi bilo stokrat bolje za vso
okolico, ko bi ga ne bilo, ker, kaj pomaga ljudem natorna
lepota, če pa zraven nje pomanjkanje trpe. Ko bi se jezero
posušilo, ali vsaj njegov hitrejši odtok pospešil, koliko njiv in
travnikov bi bilo lahko ondi, kjer raste zdaj sama pusta trava
ali nič vredno bičje.
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Črni vrh.
Ta župnija (samostojen vikarijat), koja broji nad 2000
prebivalcev, je ena izmed najbolj raztresenih na Kranjskem, kar
nam to kaže, da meji na sedem župnij in vikarijatov in sicer:
na severo-zahodu na Spodnjo Idrijo (selo Cakovnik), na severu
na mesto Idrijo, na vzhodu na Godovic, na jugo-vzhodu na
Hotederšico, na jugu na Podkraj, na zahodu na Podvelb (Col)
in Otlico.
V župniji je ena sama šola, kamor dohaja vsled oddalje
nosti nekaj otrok samo k verouku.
Za v s a k d a n j o šolo bilo je
godnih
dečkov leta 1880 112, leta 1889 130,
„
deklic
„
„ 125, „
„ 140,
obiskujočih dečkov „
„
62, „
„
84,
„
deklic
„
„ 70, „
„
87;
za p o n a v l j a v n o šolo
godnih
dečkov leta 1880 47, leta 1889 32,
„
deklic
„
„ 49, „
„ 50,
obiskujočih dečkov „
>, 18, „
„ 20,
„
deklic „
,, 26, „
„ 30.
Vasi v Crnovrško občino pripadajoče se nahajajo deloma
po skoraj dve uri dolgi dolini, deloma so po hribih raztresene.
Dolino zapirajo na zahodu visoki hribi. Na skrajni južni meji
se proti nebu dviguje Javornik (1262 m), kojemu je proti za
hodu najbližnji sosed Nanos (1299 m). Ob jasnem vremenu,
posebno po kakem dežji, je razgled z Javornika krasen, a še
vse premalo znan po svetu. Pot na to goro je zložna in brez
vse nevarnosti. Dospevšega na vrhunec odškoduje za trud proti
vzhodu razgled na belo Ljubljano, proti zahodu na Jadransko
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morje, proti jugu ugledaš Postojinski Javornik (1266 ni) in za
njim Snežnik (1796 m), od severne strani te zvedavo modrijo
Karavanke z njunimi sivoglavimi velikani, Triglav (2865 m) se
pa opazovalcu čisto blizo primaknjen zdi.
Kakor je pa Črni vrh s hribi bogato obdarovan, tako
trpe nekatere vasi, zlasti Predgriže in Zadlog, pomanjkanje studenčnice. V tem oziru je najbolje s studenci oskrbljena vas
Črni vrh. Najmočnejši izmed njih napaja skoraj vso župljansko
vas z vodo, ki je po ceveh napeljana; od preostanka vode se
zbira potoček brez imena, teče skozi sredo vasi mimo šole ter
precej za vasjo ponikne.
Ob severo-zahodni meji župnije teče rečica Idrijca, v kojo
se izliva po v okolici raztreseni vasi močen potok Bela imeno
van. Od dotokov Idrijce najbolj znamenit je oni, ki na skrajni
severni meji Črnega vrha dohaja iz Divjega jezera blizo Idrije.
Od tega jezera se pripoveduje, da ga napajajo podzemeljske
vode iz Črnega vrha. Pravljica vi, da je v najbolj južno ležeči
vasi, Lomeh, padla v veliko brezdno pred davnim časom deklica
z dvema v jarem upreženima voloma. Dolgo potem je v Divjem
jezeru vrgla voda na dan volovski jarem in eno roko od dekleta.
To sloveče brezdno so leta 1886 preiskavah, pa niso prišli do
vode; zdaj je menda vse zasuto, ker so razno šaro vanj me
tali. Divje jezero se pa pač po pravici tako zove. Od južne
strani ga v polkrogu obdaja skalnata, navpik stoječa, silno
visoka stena, v koje podnožji se razprostira jezero z zelenkasto
vodo. Ob strani, na vzvišenem mestu, je narejena lopa, iz katere
se more majhno a divje-romantično jezero pregledati.
Pripoveduje se tudi, da leži to »divje jezero" enako visoko
nad morjem, kakor izvirki Vipavšice v Vipavi „pod skalo", ter
sti te dve vodi v nekaki zvezi.
Ker v Črnem vrhu vsa voda od povodenj brez odtoka v
tla ponikne, sme se z gotovostjo sklepati, da se morajo naha
jati tu velikanska podzemeljska jezera. Mnoga brezdna spomi
njajo človeka na bližnji Kras. Pri cesti v Godovič je vhod v
veliko podzemeljsko jamo, imenovano »Ciganska jama". Notri
je mnogo kapnika. Jama sama, kakor se pripoveduje, je nad
eno uro dolga in se v nji nahajajo stoječe vode. Poletni čas
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jo ob nedeljah, ko se od dolzega časa ne vedo kam dejati,
fantje večkrat obiskujejo.
Poljedeljstvo zaradi pomanjkanja njiv in visoke lege naj
boljšemu kmetu prinaša toliko, da preživi s pridelkom sebe in
svojo družino. Glavni dohodki dohajajo kmetu od živinoreje,
za katero je Črni vrh, kakor sploh gorati kraji, zbog mnogih
pašnikov, senožeti in travnikov najbolj »ugoden.
V gmotnem oziru se povprečno more reči, da so gospo
darstva trdna, mnogo jih je cel6 zelo bogatih. K temu jim je
mnogo pripomogla živinoreja. Pri zadnji živinski štetvi 1. 1880
se je v Črnem vrhu naštelo 60 konj, 1054 goved, 372 ovac,
146 prašičev, 43 koz in 90 panjev bučel.
Ljudstvo Crnovrške župnije je jako nadarjeno in bistrega
uma ter se nahaja mnogo ljudi, ki znajo brati, akoravno vsled
oddaljenosti niso nikoli šole obiskovali, pisati ne znajo taki,
ker jih doma večinoma le brati nauče.
Posamezne vasi imajo po ljudskem štetji 1880. 1. nasled
nje število prebivalcev: Bela n o ; Črni vrh 467; Idrijski log
155; Javornik 67; Kanjidol 92; Lome 248; Mrzli log 124; Predgriže 238; Strmec 76; Zadlog 393. Iz tega je razvidno, da
ima župnija ter ob enem županijska občina deset vasi s 1970
prebivalci, a njih število je do danes dokaj narastlo.
Ostankov podrtih gradov se v tej župniji ne nahaja nikakih. Podružnice župnija tudi nima nobene, vidi se le edina
cerkev sv. Jošta v Črnem vrhu, katera je bila leta 1635 zidana,
a pozneje ste ji bili prizidani dve kapeli.
O zgodovini župnije (vikarijata) nisem mogel na merodajnem mestu čisto nič, niti imena prvega vikarja izvedeti.
Kakor se iz šolske kronike razvidi, je bila v Črnem vrhu
šola leta 1830 ustanovljena, kjer je bil prvi učitelj Janez Lenaršič nameščen. Početkom je bila nastanjena v privatnih hišah
in se je še-le leta 1857 sozidalo sedanje šolsko poslopje. V teku
časa je pa zelo razpadlo in se tudi Število šolarjev zdatno po
množilo. Zato se je moralo poslopje leta 1886 prezidati in
prirediti za dvorazrednico. Z odlokom z dnd 27. novembra 1886
je vis. c. kr. dež. šol. svet enorazrednico v dvorazrednico raz
širil. Dnč 28. febr. 1887 se je dejansko II. razred otvoril.
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Malo župnij, ali pa nobena, na Kranjskem se more s svojim
rojakom dobrotnikom tako ponašati, kakor ravno Crnovrška.
Tu, v tedanji Vipavski podružnici sv. Jošta, se je rodil
21. oktobra 1670 Martin Lampe — pozneje se je pisal Lamb.
Leta 1744, dne" 30. januarija, je umrl v Gradcu kot ces. sveto
valec pri dvornem vojinskem računstvu ta Martin pl. Lamb in
je zapustil svoje premoženje kot novčni fideikomis z določbo,
da, ako izmrjejo moški sorodniki, se porabi ta denar za dijaške
ustanove, kar se je tudi zgodilo, ko je 1. 1868 zadnji pl. Lamb
umrl. Tako je sedaj za Crnivrh, Vipavo in Idrijo šest dijaških
ustav za dečke po 100 gld. in šest za dekleta po 40 gld. Kot
Crnovrškega rojaka omenim le še živečega, umirovljenega ministerijalnega svetnika na Dunaji, slavnoznanega Matija Cigale.
V Črni vrh je ena cesta iz Idrije „po ključih", druga iz
Godoviča, kateri obe se združite v Črnem vrhu, od koder drži
ena sama na Podvelb (Col) in v Vipavo.

2

22

Dolenji Logatec.
Ko
zapustiš drugo postajo južne železnice od Ljubljane
proti Trstu, imenovano L o g a t e c , vidiš pred sabo lepo rav
nino z lepimi travniki, senožeti in poljem ter s čednimi vasmi.
Prva vas v katero dospeš je D o l e n j i L o g a t e c , ko pa doideš na državno cesto, imaš že na desni strani drugo vas —
C e v c a . Proti jugu od Dol. Logatca zapaziš vas M a r t i n h r i b ,
proti zahodu blizo državne ceste vasi B r o d in B l e k o v a v a s ,
dalje ob državni cesti G-e-r-e-n-j-o v a s in K a l e e , od teh pa
nekoliko odstranjeno G o r e n j o v a s in za to po hribih raz
treseno vas Z i b e r š e . Vse te vasi združene so v faro Logaško,
drugači pa so razdeljene v dve politični občini, v dve šolski
občini in v dva poštna in brzojavna urada — D o l e n j i L o 
gatec — Gorenji Logatec.
Šolska občina Dolenje Logaška štela je pri ljudskem po
pisu 1880. 1. 182 hiš s 1401 prebivalci. H taisti pripadajo vasi:
Dolenji Logatec (86 hiš s 680 prebivalci), Cevca (43 hiš s 326
prebivalci), Martin hrib (30 hiš z 229 prebivalci), Brod (23 hiš
s 160 prebivalci) in Ziberše (1 hiša s 6 prebivalci). Politična
občina Dolenje Logaška obsega poleg teh vasi še Blekovo vas
(19 hiš s 138 prebivalci). Kako da se kraji vekšajo in prebivalci
množe naj kaže to, da je štela koncem 1888. 1. vas D o l e n j i
L o g a t e c že 101 hišo s 744 prebivalci, C e v c a 49 hiš s 331
prebivalci, M a r t i n h r i b 36 hiš s 263 prebivalci in B r o d
24 hiš s 151 prebivalci.
Tako je tudi bilo za v s a k d a n j o šolo
godnih
dečkov leta 1880 56, leta 1889 101,
deklic
„
„ 71, „
„ 87,
obiskujočih dečkov „
„ 51, „
„ 97,
deklic
„
„ 70, „
„ 84;
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za p o n a v l j a v n o šolo pa
godnih
dečkov leta 1880 14, leta 1889 19,
„
deklic
„
„ 15, „
„ 21,
obiskujočih dečkov „
„ 12, „
„ 14,
„
deklic
„
» 13, „
„ 18.
V celem šolskem okolišu ne nahaja so nobena prav vi
soka gora. Proti severu in zahodu dvigajo se podaljški Julijskih
planin in sicer: R a s k o v e c (647 ni), S t r m c a (601 ni), O s t r i
v r h (556?«), L e n a r č e k (573*«), G r e b e n i (608 ni), P l e t e r n i k (583 m) in K o š (567?«), proti vzhodu in jugu pa.se
pričenja Kras. Višine tukaj s o : B o d i c ji v r h (760 m), T o l s t i
v r h (798 m), C i g a n s k a r a v a n (721 m), O b l i v r h (707 ni),
R a v n i k in G r a d i š č e (635 ni), kjer je najglobokejše do sedaj
na Notranjskem znano brezno G r a d i š n i c a . Dne 16. avgusta
1886. 1. preiskal je prvi to 270 m globoko podzemeljsko votlino
gospod W . Putick, spustivši se v njo po vrvi; znal pa je o
njej tudi Valvasor, ko jo v svoji knjigi1) opisuje. Ta votlina
najde se pol ure od Dol. Logatca proti Planini v gozdu, ne
koliko od ceste na desno stran. Široka je, da se ne more vreči
kamen čez njo, globočina pa je naravnost, kakor bi bila umetno
narejena. Valvasor pustil je ob brezni posekati veliko drevo,
katero je z velikim ropotom zginilo v podzemeljske votline.
Velike kamene, katere pa morajo že od daleč donašati, ker so
v bližini vsi pošli, mečejo tudi sedaj ljudje v brezno, da se
prepričajo o njegovi globočini in da slišijo veliko ropotanje,
katero provzroči padajoče kamenje. — Na obzoru proti vzhodu,
v Gorenje Logaškem šolskem okolišu, vidi se visoko gorovje
H r u š c a , čez katero je že od nekedaj cesta in kjer je bila
trdnjava Rimljanov. Cesto čez Hrušco napravili so že Kelti,2)
a dovršil in razširil jo je Julij Cezar v 1. 66—44 pred Kristusom,
popravil pa posebno cesar Trajan. 3 ) O trdnjavi sami piše P.
Hitzinger *): V poznejšej rimskej zgodovini omenjeni Munimentum in Alpe Julia razločuje se še dandanes vrh Hrušce.
') Valvasor IV. str. 257. a.
) A. Dimitz. Geschichte Krains, str. 4.
s
) Jbid. str. 10.
4
) Mittheilungen des historisclion Vereines fiir Krain 1861, str. -17.
2*
2
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Pri nekdajnej poštnej hiši, kjer stoji sedaj hiša cestarjeva, na
državnej cesti proti Gorici, vidi se pravokotnik 45 sežnjev
(85*34 '«) dolg in 35 sežnjev (66*37 m) širok, v sredi katerega
je zidana omenjena cestarjeva hiša. Vidijo se še razvaline cerkve
sv. Jederti in napisni kamen. V južno-zahodnem kotu zidii
spoznajo se ostanki stolpa — znabiti v zgodovini omenjena molitvenica (oratorium) cesarja Teodozijana. Proti severu in jugu nekedanje trdnjavice poznajo se še ostanki starega zidnega navala.
Že od nekedaj bila je Hrušca znamenito gorovje. Valvasor
prišteva v svoji knjigi ') taisto najimenitnejšim cele Evrope.
Visoke hoje, vitke smreke in široke bukve pokrivale so takrat
kakor dandanes skalnata tla. Stari Rimljani, Nemci in Bavarci
imenovali so to gorovje č r n i o b l a k , iz katerega se mesto
toče vsipljejo meči in puške. Čez to gorovje potovali so stari
Gali in drugi narodi nad Rimljane, čez Hrušco prišel je Julij
Cesar in Oktavijan nad Japode in sosedna ljudstva.
Od dolenjega Logatca in Cevic proti severu in zahodu
je v lepej ravnini (468 m nad morjem)' precej prav rodovitnih
njiv in travnikov z imeni D o l e n j s k o p o l j e , na- h r i b i h ,
U p l a t i , L i p l j i , dalje do mejnih gričev pa se razprostirajo
senožeti in pašniki. Njive in travniki proti jugu za A r i j e m ,
na T r ž n i h in na B r š k e m polju se morejo prištevati k naj
boljšim našega kraja. Proti vzhodu pa je svet podoben Krasu
in tam so le pašniki in gozd. Ob krajni občinski meji za gozdom
razširja se p o ž g a n i n a , gozd, kateri je pred 50 leti pogorel
in se tekom let skoraj popolnoma zarastel.
Mali £otok L o g a s i ca izvira v jedno uro oddaljenih
hribih, v Žiberšah, teče skozi Gorenji Logatec, blizo Blekove
vasi ter potem v Dolenje Logaški šolski občini skozi vas Brod,
kjer ste dve žagi in dva mlina, dalje ob vasi Martin hrib, kjer
ste zopet dve žagi in dva mlina, ter se slednjič blizo Dol.
Logatca izgublja v zemljo napravljaje ondi zatonek ali poži
ralnik J a č k o . O večjih povodnjih voda ne more vsa hitro
odteči v podzemeljske votline in poplavi vsa ob potoku ležeča,
zemljišča, k sreči nikdar ne dolgo časa.
') Valvasor IT. str. 267 b.
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Ko še ni bilo železnice, bil je promet na državni cesti,
edini zvezi Trsta z Dunajem, zelo živahen in v Logatcu bili
so menda le vozniki in gostilničarji, za poljedelstvo, živinorejo,
sadjarstvo in drugo enako delo se niso dosti brigali, prepočasi
jim je tako opravilo donašalo sadu, ko so si tako hitreji in
lahkeji več zaslužili. Ko pa je promet minul, začelo se je ljud
stvo pridno baviri s kmetijo. Umno so pričeli obdelovati njive
in travnike, trebiti senozeti, zasajati sadno drevje in gozde ter
si s tem odpirati nove vire dohodkov. Dninarji prislužijo si
ninogo denarja na kolodvoru, precej razvita lesna in druga
trgovina in prevožnja blaga v in iz Idrije jim donaša tudi
niarsikak novčič, vse to pa provzročuje, da ljudstvo ni ubožno,
če tudi je v letu 1876 uničil velik požar skoraj tretjino občine.
Živinoreja napreduje in se zboljšuje od leta do leta. Goveda,
domače in muricodolsko pleme, množi se od leta do leta.
Koncem leta 1888 bilo je v šolski občini 99 konj, 525 goved
in U3 prešičev.
Izmed divjačine omeniti mi je srno, katera sedaj vsled
prizadevanja kneza Windischgraetz-a v naših gozdih v večjem
številu biva, ko pred nekaterimi leti. Pred 50 leti bili so tudi
jelenj v Logaških gozdih in zadnji, gotovo iz drugih krajev
dospevši jelen ustreljen je bil pred 20 leti pri V o d i c a h v
Dol. Logaškem gozdu. Medved in volk sta redka gosta našim
krajem. Zajcev je malo, lisic, kun, dihurjev, podlasic, divjih
maček, jazbecev bilo je v nekaterih skalnatih krajih obilo, a
sedaj se je ta škodljiva zverjad zel6 zatrla. Ob potoku slediti
je včasih vidro, ko si hodi lovit klenov in belic. Črne veverice
in polhi skačejo spretno po drevju, zraven teh pa tudi oživljajo
gozde žolne, kukavice, kosi, dreskači, drozgi, stržki, srakoperji,
strnadi, hudourniki, podhujke, senice, dleski, kalini, šoje, divji
golobi, grlice, divji petelini in kokoši, jerebice, leščarke in
lešnikarce. Po polju preletavajo črne in sive vrane, vrabci,
škrjanci, liščeki, v prosu pa prepeva prepelica svoj „ped pedi".
Lastavice švigajo po letu od zore do mraka po vasi in na
birajo živež nikdar sitim mladičem. Pred dvema letoma oglašal
se je slavček — redka prikazen v našem kraju. Tudi sokoli,
kragulji, skobci in postovke nahajajo se tukaj, zlasti v pomradi
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in jeseni; uharica, pegasta sova in čuk vznemirjajo pa po noči
okolico.
V jeseni in pomladi, o času selitve, doidejo kljunači,
divje gosi, race, čaplje, pribe, čigre in druge vodne ptice, ter
se ob ugodnem vremenu posamezno potikajo po naših krajih,
vendar se redko pripeti, da bi cela tolpa sedla kje na Logaška
tla, rajši si pomaga do Ljubljanskega močvirja ali do Cerkniškega
jezera. Navadni martinček, kuščar, slepec, belouške, gad in
modras so plazavci, ki žive v Logaške) okolici.
Izmed žuželk pa so čebele, katerih se precej drži v Lo
gaški dolini, zlasti jih mnogo pripeljejo o poletnem času poljanci na pašo, kadar medi hoja.
Jablane, hruške in češplje dobro vspevajo tukaj, manj
češnje, oreh pa nikdar ne prinese sadii, gotovo v jednej ali
drugej zimi pozebe.
Od žit seje se v večjej množini ječmen, oves in turška,
v manjšej meri pšenica in proso, prav malo pa rež in ajda,
strnišna ajda cel6 nič. Sadi se pa mnogo ftžola, boba, graha
in krompirja, enako tudi dosti zelja, repe in korenja, novejši
čas pa se na njivah prideljuje tudi veliko detelje:
Nikakor pa ti pridelki ne zadostujejo potrebam, ter se
mora poleg kave, sladkorja, riža, špirita, vina, piva in drugih
reči dovažati iz drugih krajev tudi razna moka.
V Dol. Logaški občini je 14 gostilničarjev in krčmarjev,
5 trgovcev z mešanim blagom, 6 trgovcev z lesom, 5 kovačev,
4 krojači, 4 čevljarji, 2 sedlarja, 4 mizarji, 4 tesarji, 2 kolarja,
2 klobučarja, 1 mesar, 1 klavec drobne živine, 1 dimnikar, 1 usnjar,
1 špediter; 5 vodnih žag, 1 parna žaga, i vozna teht., 3 mlini.
Tukaj so tudi predsedništva 8 društev in sicer: 1. Društvo uči
teljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (ustanovljeno dne
1. marca 1888.1. 72 udov.) 2. Lovski klub (ustanovljen v 1887. 1.
23 udov.) 3. Bralno društvo (ustanovljeno v 1879. 1. 11 udov.)
4. Prostovoljna požarna straža Logaška (ustanovljena dne
24. aprila 1879. 1. 49 udov). 5. Podružnica ces. kr. kmetijske
družbe (ustanovljena dne 19. dec. 1887. 59 udov). 6. Društvo
c. kr. poštarjev in poštnih opraviteljev na Kranjskem, Primor
skem in Dalmatinskem. 7. Podružnica društva sv. Cirila in
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Metoda (ustanovljena 6. januvarja 1887 — 40 udov). 8. Zadruga
gostilničarjev in krčmarjev, mesarjev in klavcev drobne živine,
trgovcev in obrtnikov prostih obrti (ustanovljena 1887. l.)j poleg
teh društev pa šteje še društvo sv. Mohorja v Logatcu 86 udov
in Matica Slovenska 34 udov.
Kraj Logatec sme se med jako stare prištevati. Valvasor
trdi 1 ), da je staro Rimljansko mesto L o n g a t i c a M a n s i o
stalo tukaj, kjer je sedanji Logatec, ter to trditev podpira s
potnimi zapiski Antonina, ki se glase:
PLUVIO FRIGIDO
LONGATICO M. P. XXII.
HEMONA M. P. XVIII.
FLUVIO FRIGIDO
IN ALPE JULIA M. P. XV.
LONGATICA MANSIONE M. P. V.
NAUPORTO M. P. VI.
EMONA M. P. XII.
Že Kelti morali so se vstavljati tukaj, predno so se po
dali čez Hrušco. Za časa Rimljanov*) bil je Logatec glavna
postaja. Tukaj so prenočevali, ter vsled tega imeli tudi razne
palače, kopališča, shrambe in založnice, kje, nij dandanes nikakega sledu.
V letu 538 šli so L o n g o b a r d i skozi Logatec, katere
je vojskovodja Narses poklical v Italijo.3) Kraljiški vrh, jeden
vrhuncev gorovja nad Podkrajem, je menda oni kraj, od koder
je kralj Alboin vprvič zagledal prelepe južne dežele. Za Longo
bardi prišli so A v a r i za temi pa S l o v e n c i v naše kraje.
Tudi Turki niso prizanesli Logaški dolini. Tako so v
letu 1480 požgali in oropali Logatec*); nesrečo povekšali ste
pa potem še dra^gina in kuga.
V letu 1491 napadli so zopet Turki naše kraje, a to pot
prejeli zasluženo plačilo. V Hrušci obkolili so jih vitezi in črna
•)
*)
8
)
*)

Valvasor V. str. 240. h.
A. Dimitz. Geschichte Krains str. 10.
Ibid. str. 14.
Ibid. ste. is.
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vojska Kranjska ter pobili do zadnjega moža. Prosto ljudstvo
pripoveduje o onem času tako-le: Turek požigal in ropal je
v tej okolici, a popoldne hodil se je hladit in počivat v Hruške
gozde. Kristijanje nažagali so drevje in ko je turek zopet prišel
hladit se, podrli so drevje in s tem pokončali krutega so
vražnika; oni kraj pa, kjer se je to zgodilo imenovali so T u r š k i
k l a n c i , katero ime je še dandanes v rabi.
V letih 1496—1498 pustošile so zopet večkrat turške čete
Logatec. 1 ) — Enako so gotovo v 1. 1522 oropali Logatec, ko
so drvili čez Postojino, Ribnico, Kočevje čez Hrvaško nazaj
v Bosno. 2 ) — Kadar je pridrl Turčin v naše kraje, zbežali so
ljudje v tabora, katerih jeden je bil v Cerkovski vasi, drugi v
Dol. Logatcu.
Za časa Valvasorja bil je kraj še zelo samoten, okoli in
okoli obdan z gozdi. 3 ) Opisuje ga kot veliko, samotne*, kotlu
podobno dolino z ilovnato rodovitno zemljo. V dveh ali treh
vaseh prebivali so večinoma ljudje, ki so se pečali s tovorenjem.
Omenja tabor v Dol. Logatcu ter popisuje bolj obširno
poštno hišo v Hrušci.*) Pripoveduje tudi naslednjo pripovedko,
ki se je menda kakih 20 let popred v Logatcu zgodila. 5 )
Neki kmet šel je v gozd drvarit. Ko je posekal veliko
drevo, najde, da je taisto votlo, votlina pa da je polna zlatov.
Hitro si z zlati natlači vse žepe ter dela potem dalje. Ker ga
je pa zlato pri delu težilo — zložil je vse zlato na tla, zvečer
pa je zopet vse pobral in se vesel podal domov. Domov prišedši najde v žepih mesto zlatov — lešnike. Hitro gre ves pre
strašen h tedanjemu grajščaku in mu pove vso zgodbo. Kaj da
se je dalje zgodilo, ne pove Valvasor.
Dne 30. avgusta in 20. septembra 1728 bil je v Logatcu
cesar Karol VI., ko je potoval v Trst in zopet nazaj.6)
V letu 1765 napravila se je cesta od Vrhnike v Idrijo —
dandanes imenovana s t a r a Idrijska cesta. Ljubljančan Jože
>) A. Dimitz. Geschichte Krains, str. 45.
*) Ibid. str. 54.
8
) Valvasor II. str. 264. 6.
*) Ibid.
5
) Ibid. XI. str. 344. a.
•) A. Dimitz str. 104.

