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Blaznik

Pavle:

Posestne razmere v Selški dolini.

O

naših naseljih se je do novejšega časa malo pisalo; v zadnji
dobi se je pa povečalo zanimanje tudi za to panogo naše
domače geografije. — Y lanskem Geografskem Vestniku je podal
Melik pregledno sliko slovenskih kmetskih naselij.1 Delo mu je
bilo močno otežkočeno, ker imamo zelo malo podrobnih študij za
posamezne predele. Zakaj dokler nimamo teh, je težko podati
sintezo. D a v saj nekoliko doprinesem k temu delu, sem se lotil
vprašanja posestnih razmer v Selški dolini. To ozemlje sem izbral
radi tega, ker je zanj na razpolago dosti zgodovinskega gradiva
in ker sem že obdelal njegovo kolonizacijo.2 Radi tega nismo za
starejšo dobo navezani zgolj na ugibanja. — Preuranjeno bi bilo
zaključke posploševati za druge teritorije. Zato bi bilo potrebno
obdelati posestne razmere na kakem drugem ozemlju.
Viri.
I. Predvsem sem se naslonil na številne u r b a r j e freisinškega loškega gospodstva od 1. 1291. do 1714.3 Zlasti je važen zelo
podroben urbar iz 1. 1630.
II. S o d n i p r o t o k o l i (posestne pravice) loškega go
spodstva 1668—1775. (Arhiv Narodnega m uzeja v Ljubljani).
III. F r a n c i s c e j s k e k a t a s t r s k e m a p e s parcel
nimi protokoli, seznami posestnikov itd. (Mapni arhiv v L ju b 
ljani).
)
IV. P o s e s t n i l i s t i (Katastrska uprava v Kranju).
V. Z e m l j i š k a k n j i g a (v Škofji Loki).
Vodstvom in osobju vseh omenjenih uradov kakor zlasti
tudi onega Katastrske uprave v C elju se za njih prijaznost na
tem mestu iskreno zahvaljujem.
1 M elik A., K m etska n a se lja na Slovenskem , G. V. IX., str. 129—165.
2 B laznik P., K o lo n izacija Selšk e doline, 1928.
3 Seznam v K olonizaciji S. d., str. 5—7.
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A. Naselbine v dolini.
Praprotno.
Gručasti zaselek se je razvil tik nad Soro, k jer se dolina
ponovno zoži. P olje4 leži v ravnini med Sotesko in zaselkom. Raz
deljeno je v proge in bloke.5 Gozd in pašo je imel zaselek 1630.6v
skupni lasti s Sv. Tomažem. 1825. je bil m anjši del ( M ) ) razde
ljen ; ozemlje 117-72 ha, k jer se je razprostiral pretežno gozd, so
uživali vsi posestniki v Praprotnem z izjemo enega k a jž a rja ;
parcela 1-86 ha je bila skupna vsem v zaselku. Danes skupne
lastnine ni; večji del onega ozemlja je v gruntarskih rokah.
1291. je bilo šest gruntarjev, kolikor jih omenjajo tudi vsi
ostali u rb arji; do 1825. se jih je ohranilo pet, ki so imeli v zasebni
lasti ? -58—13-62 ha zemlje. Na polja, ki so razdeljena na zaselški
način,7 odpade 4'83—ll'8 9 h a; prvotno obdelanega sveta imajo
4-42—10-93ha; povpreček znaša 5 98 ha,8 ki je bil prvotno neko
liko večji, k er je voda često trgala polje. Urbar iz 1. 1630. n. pr.
omenja, da je dvema posestnikoma voda odnesla travnik, na k a
terem sta letno pridelala 12, oziroma 20 voz sena. — Danes je
vseh pet gruntov po obsegu zelo izenačenih; merijo 2347—27-65
(5-51—9-31) ha.9
K ajžarjev u rbarji tu izrecno ne omenjajo. 1825. jih je bilo
sedem, ki so imeli k ajže izven zaselka; polje so kultivirali na
dotlej neobdelanih tleh. N a jja č ji s 14-78 (2-50) ha zemlje ni imel
pravice do glavne skupne lastnine. Razen propadlega grunta s
6-14 (2-14) ha zemlje so ostala posestva merila 0-91—3-13 ha; polja
so vsi imeli pod 1 ha. — Danes je 12 k ajžarjev. Novinci so
vsi slabiči, ki imajo samo hišo, le eden tudi 0 82 ha zemlje. Pač pa
so se starejši ojačili na račun bivše skupne lastnine. Posestva
m erijo 3-78—5'97 ha. Okrepil se je tudi propadli grunt (14-94 s
4 Izraz p o lje rabim dosledno za n jive in travnike.
5 Izraz blok rab im za p arcele nepravilnih oblik n ajra zlič n e jše g a obsega.
8 Če izrecno ne om enjam drugače, se n a sla n ja letnica na u rb ar — razen
1825., k i j i j e p o d laga k a ta strsk a m apa.
7 P ri zaselšk i razdelitvi im ajo posam ezni posestniki svoje deleže neena
kom erno razm etane; v bližini km etskega dom a im ajo dosti več zem lje. (Prim.
Ilešič Sv., K m etska n a se lja na vzhodnem G orenjskem , Geogr. Vest. IX.,
str. 35/6, 57).
8 V naselbinah, k i im ajo zaselško razdelitev, ali razdelitev na delce,
lah ko iščem o povpreček, k er so tu vzajem no k rčili in verjetn o dobivali de
leže po enotnem klju ču .
9 Če izrecno ne om enjam drugače, pom enijo številke v o k lep aju ob
seg p o lja.
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3‘63 ha polja) kakor kajža. ki je bila izvzeta od pravice do
skupne lastnine (2040 z 2-90 ha polja).
Obseg polja je v zadnjih sto letih naraste! od 4247 na
48-56 ha (od tega njive od 14-02 na 18-62 ha).
Ves hrib Hrastnik na drugi strani Sore je bil v dominikalni
lasti. V to katastr. občino sega s 26-19 ha. Celotno ozemlje je tudi
danes v rokah enega posestnika izven zaselka. Sicer so tujci ma
lenkostno ojačili svoje posest v zadnjih sto letih (od 2673 na
32-77 ha).
Bukovica.
Zaselek leži v začetku prave doline odmaknjen od Sore na
malo vzdignjenem svetu. Prvotni zaselek je gručast. Pet gruntov
se je razvilo ob glavni cesti, dva ob vaški poti. K ajžarski del se
je razvijal kasneje ob cesti navzdol, k je r je bila še 1825. deloma
skupna paša. Danes je naselbina precej raztegnjena. — Gozd in
paša sta bila 1630. skupna last, 1825. le deloma. Danes je ves
svet razdeljen.
Vsi urbar ji poznajo tu sedem gruntov. 1825. jih je bilo šest;
sedmi je toliko oslabel, da ga štejem v drugo skupino. Merili so
12-77—22-34 ha. Polja, ki je v progah in blokih razdeljeno na zaselški način, so imeli 4-55—7-58 ha; prvotno obdelanega je bilo
4-55—7-06 h a; povpreček znaša 7 47 ha. — Danes je zopet sedem
gruntov, ker se je dvignil k ajžar s 3-27 (1'38) ha na 15-52
(5‘98) ha. Sicer so vsi zrastli verjetno na račun bivše skupne
zem lje; m erijo 15 52—27 97 (5 98—9 36) lia.
K ajžarstvo je bilo zgodaj razvito. Urbar iz 1. 1560. navaja
tri, oni iz 1. 1630. osem kajž. Sodim, da je večji razmah kajžarstva
v oni dobi v zvezi s fužino, ki je bila v 16. stol. v obratu v ne
posredni bližini, pa so jo kmalu opustili.10 — 1825. je bilo 14 k a j
žar jev, od katerih so se trije razvili na gruntarskem pol ju ; ostali
so deloma na novo krčili, deloma pašnike spreminjali v polja. Dva
sta imela samo kajžo, ostali tudi 2-54—7-98 ha zem lje; propadli
grunt je meril 12 76 ha. Polje so imeli večinoma v 2—4 komplek
sih, a le štirje nad 1 ha. — Danes je 19 k ajžarjev . N a jja c ji no
vinec ima kom aj 0 42 ha zemlje. Posest ostalih se ni bistveno
spremenila. Kot gruntarji so tudi k ajžarji v splošnem povečali
polja. Obseg polja se je v zadnjih sto letih dvignil od 47-94 na
71-70 ha (n j. od 24-48 na 37-57 ha).
Hrib Hrastnik, ki je bil dotminikalen, spada v obsegu 200 ha
pod kat. obč. Bukovico. Ves hrib je tudi danes v rokah enega po
10 Prim : K olonizacija, 77/8
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sestnika izven zaselka. Sicer je le malenkostno ozemlje (5 ha) v
rokah bližnjih sosedov.
Š e v 1 j e.
Ob vhodu v grapo Bukovščice se je razvil zaselek, ki šteje
od 1291. do danes štiri grunte, od katerih imata po dva in dva po
slopja v neposredni bližini. Zemljo im ajo domala razdeljeno v
enotne zaokrožene komplekse. Tako naletimo tu na nekako aglo
meracijo samotnih km etij.11 Poljske parcele imajo obliko blokov.
— Gozd in paša sta bila 1630. skupna, 1825. deloma razdeljena.
T edaj so merili trije grunti 23-22—2401, četrti 32-73 ha; p olja so
imeli 6 53—14 26, od tega prvotno skrčenega 5-18—10 40 ha. — Do
danes so grunti kot celota nekoliko narastli, vendar sta dva oslab
ljena. Polja imajo nekaj manj (6 55—12 63 ha).
K ajžarstvo je zelo razvito. Večina k ajžarje v je pač iz kro
gov bivših rudarjev bukovške fužine, ki je bila tik Ševelj. 1630.
jih je bilo 13, 1825. 18. Pet k ajžarjev je tedaj imelo skoro le
k ajžo; n ajja č ji od teh je imel le 0-24 ha zemlje. Sodim, da so ti
novejši, ki jim zem lja ni bila več tako na razpolago. Ostali raz
meroma niso bili slabi; posestva so merila 2-82—7-74 ha. Devet jih
je imelo preko 1 ha p olja (do 246). Vse polje so morali na novo
kultivirati; niti ena njihova poljska parcela ni na prvotno obde
lanem ozemlju. Krčili so talko j naprej od gruntarskega polja proti
gozdu in ob potoku Bukovščici, zlasti pa tudi v dominikalnem go
zdu Hrastniku. — Danes je 16 k ajžarjev, od katerih so trije dvig
nili posest do 13 84 ha na škodo dveh propadlih.
Celoten obseg polja je nekoliko nazadoval — od 61-11 na
57-98 ha; vendar je obseg njiv zrastel od 23-48 na 25 67 ha. Tujih
lastnikov tu ni.
D o l e n j a vas.
1291. se omenja vas kot „Mitterdorf“ z ozirom na Bukovico
in Selca, med katerima leži. Od 16. stol. se je imenovala Dolenja
vas z ozirom na Selca, ki leže nekoliko više ob Sori. Obe imeni
sta torej v zvezi s sosednjima naselbinama. Po imenih sodeč je
D olenja vas verjetno nekoliko m lajšega postanka kot Selca in
Bukovica.
Prvotna vas, ki je 1291. štela 13 gruntov, je bila gručasta.
Razprostirala se je izključno na desni strani Sore na malce vzvi
šenem prostoru. O skupni lastnini urbar 1630. ne govori. Vendar
je razvidno iz sodnih protokolov, da sta bila nekoč gozd in paša
skupna last. L. 1713. je bil namreč en del skupnega gozda raz11 Prim .: Ilešič, 1. c., str. 66.
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deljen med 13 gruntarjev in 22 kajžarjev. Pod kaznijo je bilo pre
povedano sekati ali kositi preko lastnega deleža. Y drugem
delu, ki je ostal še skupen, je lahko vsak gruntar ali k ajžar po
svoji volji sekal, kosil, grabil listje itd.12 1825. je bilo skupnega
sveta še 10-60 ha; danes je vse v zasebni posesti.
Vsi u rbarji zaznam ujejo 13 gruntov. 1825. je bilo pravih
gruntov še 11, k i so imeli 13-48—26-86 ha zemlje. P olja imajo
obliko prog in blokov; v splošnem se kaže razdelitev na nepra
vilne delce;18 točnejša rekonstrukcija je otežkočena, ker sta do
1825. dva grunta propadla. Posamezniki so imeli 5‘49—9-77 ha po
lja, ki je bilo deloma kasneje krčeno. Od prvotne krčevine od
pade na grunte 3 93—9-18 ha; povpreček znaša 7-07 ha. D va grunta
sta padla na 15-41 (3-40), ozir. 8 96 (2-48) ha, kakršen obseg imajo
že nekatera kajžarska posestva. V naslednjih desetletjih se je
razkroj nadaljeval. Danes je devet gruntov. Sicer se je eden po
polnoma razbil, drugi je padel na 6-24 (4 54) ha. Ostali so deloma
obdržali stari obseg, deloma so oslabeli. Merijo 11 72—23-98 ha.
Tudi p o lja imajo nekoliko manj (5-16—9 89 ha). S propadlimi
grunti se torej niso okoristili preostali grunti, marveč k ajžar ji in
posestniki iz sosednjih naselbin.
Kajžarstvo je bilo zgodaj močno razvito. 1630. je bilo 26
kajžarjev. Iz urb arja je razvidno, da niso imeli splošno razen
prostora za kajže in vrtičkov nikake zemlje. Imeli so p a seveda
pravico do uživanja skupnega sveta. Bavili во se verjetno tudi z
obrtjo ; pri dveh omenja urbar, da sta gostilničarja, ki imata veliki
hiši. — 1825. je bilo 35 k ajžar jev. Med prvotne gruntarske stavbe
se je kajžarstvo malo širilo, pač pa ob bližnjem potoku Kršivniku ter ob bregu na levi strani Sore. Tako je ležalo tedaj sedem
k ajž na bivšem gruntarskem polju, vse ostale pa na bivšem srenjskemi svetu. Zemlje so imeli splošno malo ; sedem je je imelo manj
kot po 1 ha, kar 23 pa manj kot po 1 ha p olja; večinoma so bili po
sestniki 4—6 ha zemlje; zelo redki so je imeli čez 10ha. Okoristili
so se največ z deleži v skupni lastnini. S aj je imelo 13 k ajžarjev
svoja polja izključno na prvotno neobdelanem ozemlju. Ostali
so si deloma prilastili bivša gruntarska polja, kar je razumljivo,
ker sta do 1825. dva grunta propadla. Tudi kajžar ji so imeli po
lja razmetana, le najslabotnejši so jih imeli v enotnem kom
pleksu okrog kajže. — Danes je 42 k ajžar jev. Novinci so v sploš
12 Sodni protokoli.
13 Za razdelitev na nepravilne delce je značilna v elik a razdrobljenost
zem ljišča; v sa k a k m etija im a enakom erno razpo rejen e deleže v obliki n ep ra
vilnih p arcel; m ed posam eznim i kom pleksi ni izrazite m eje. Prim . Ilešič. 1. c.
str. 34.
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nem slabiči, ki imajo pretežno le kajžo ali do 1 ha zemlje. Sta
rejši so na gruntarski račun deloma zrastli, vendar nima nihče
čez 14-43 ha zemlje. P olja imajo danes precej več; pridobili so si
ga deloma od propadlih gruntov, deloma so tudi v zadnjem sto
letju na novo krčili. Celoten obseg polja je namreč zrastel od
118-89 na 131-20 ha (od tega njive od 54-12 na 66-21 ha). Tako ima
danes 18 k ajžarjev 1—5 ha polja, trije celo preko 4 ha.
Selca.
Vas je bila že od početka središče vsega slovenskega Selške
ga ozemlja. K raj se omenja že 973. leta kot Zelsah ;14 to je na jstarejše ohranjeno naselbinsko ime vse Selške doline. Urbar 1291.
predstavlja Selca kot najmočnejšo naselbino vse Selške doline
z 18 hubami. To število se ponavlja v vseh urbarjih. 1825. je bilo
19 gruntov. Vsi ti gruntarji so nasledniki starih. En grunt se je
namreč razdvojil. K asneje je verjetno vsak od teh dveh posestni
kov toliko dokupil, da sta 1825. imela oba značaj gruntar jev.
V
Selcih je bil promet največji, kar nazorno kaže urbar
1630. Takrat se jih je izmed 18 gruntar jev osem bavilo s krčmarstvom. Radi večjega prometa zem ljiška posest ni bila tako trdna.
Iz u rb arja 1630. je razvidno, da so se vršile v Selcih v zadnjih
letih velike spremembe. Naletimo na šest slučajev prodaje, trije
grunti so šli na dražbo in župan je imel v posesti kar tri grunte.
Pri takih razmerah je rekonstrukcija nekoliko težja.
L. 1630. sta bila gozd in paša skupna last. Ker se je bilo bati,
da bo gozd propadel, so ga hoteli v začetku 18. stol. razdeliti.
L. 1701. so določili mejo med srenjam a Selca in K ališe; le v enem
delu je imela pravico do lesa selška, do košnje pa kališka srenja.
Glede paše je ostalo pri starem, da sta namreč lahko pasli obe
srenji nemoteno v vsem kompleksu. 1705. so prosili Selčani zem
ljiško gosposko, da lahko razdele gozdove, kar so ver jetno prav
kmalu storili; zakaj 1714. se je med seboj pobotalo 18 gruntar jev
in 40 k ajžarjev radi deležev v gozdu. Vsak bo kaznovan, če bo
izrabljal tuj delež, zlasti župnijski. Paša je še ostala skupna.15 —
1825. je imela vsa vas 3'56 ha skupnega ozemlja, a 10 gruntarjev
in en k ajžar so skupno uživali 42-58 ha gozda. Danes je še 1-58 ha
skupnega sveta.
Vas se je razvila na obeh straneh potoka Selnice, ki se malo
niže izliva v Soro. Med vasjo in Soro je polje. Vas so postavili na
nekoliko višji prostor, da so prištedili pri polju; deloma, ker so
14 Kos F:i., G radivo II., str. 337.
15 Sodni protokoli.
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se bržkone bali poplav. Prvotna vas je bila gručasta. Gruntarska
poslopja leže v sklenjeni elipsasti obliki. Med posameznimi po
slopji so le majhni travniki, oziroma sadni vrtovi. P olja so raz
deljena na delce. Med vasjo in Soro je pet večjih kompleksov,
k jer im ajo polja izključno gruntarji. Vsak kompleks je splošno
razdeljen precej enakomerno povprečno na 18 prog, k jer je nekoč
vsak gruntar imel svoj delež. 1825. je bila taka razdelitev malce
zabrisana, ker so se vršile tekom stoletij številne odprodaje.
Radi tega so imeli tedaj grunti najrazličnejši obseg — od 11‘36
do 25 30 ha. P olja so imeli 4 48—10 45 ha, le župnišče kom aj
3-41 ha, vendar ga urbar 1630. izredno omenja kot grunt in ima tudi
sicer obseg grunta (21-55 ha). 14-28 ha onega polja je bilo kasneje
skrčenega v glavnem tak oj na južni strani prvotnega polja.
Prvotno obdelanega polja pride povprečno na eno hubo 6'76 ha.
— Ker je vas v dolini ter je hkrati cerkveno in upravno središče,
so se vršile v zadnjih sto letih precejšnje posestne spremembe.
Število gruntov je padlo na 16, pa še od teh imajo nekateri ko
mat značaj grunta. Na račun propadlih so se dvignili nekateri
stari grunti, zato je razlika v izmeri danes še večja; merijo 10
do 47-22 (4-06—12-89) ha.
K ajžarstvo je močno razvito. 1630. je bilo 37 k ajžarjev, ki
so imeli večinoma samo kajžo z vrtičkom, redki še kak travnik
ali njivico. Pač pa jim je bil seveda na razpolago skupen svet.
Mnogi so se bavili z obrtništvom; pri petih omenja urbar, da ima
jo mline; eden je bil gostilničar. — 1825. jih je bilo 49. Redke
kajže so do tedaj zrastle med gruntarskimi poslopji na vmesnem
vaškem praznem prostoru ali sicer na gruntarskem polju. A tudi
ti k ajž arji skoro brezizjemno niso imeli svojih polj na gruntar
skem poljskem kompleksu. Več ikajž se je razvilo poleg cerkve,
večina pa je silila ob Selnici navzgor takoj od gruntov dalje, k jer
so spočetka zgrajene kajže v neposredni bližini druga poleg dru
ge. Okoli k ajže je navadno majhen travnik. P olja so le izjemoma
imeli v enotnem kompleksu, večinoma so bila razmetana v 3—4
delih. Vse so morali na novo iztrebiti v dotlej skupnem ozemlju.
Posestva so bila različna. Štiri so imela manj kot 1 ha zemlje,
večinoma 2—5 ha z manj kot 1 ha polja, izjemoma celo 11-76
(1-87) ha. — Danes štejejo Selca 65 kajžarjev. Nekateri starejši
so se opomogli; 18 jih ima preko 4 ha zemlje. Novinci so pretežno
slabiči, ki nimajo niti prilike, da bi na novo krčili. K ar 13 jih je,
ki imajo manj kot po 1 ha zemlje.
Obseg celotnega polja je v zadnjih sto letih zrastel od
165-71 na 189-08 (njiv od 72-84 na 81-57 ha). — Med tem ko je
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1825. le en tujec imel gozda v obsegu 15 47 ha, se jih zajeda
danes sem 17; eden ima grunt, ostali pretežno manjše parcele v
skupnem obsegu 76-79 ha.
Studeno.
Prvotna naselbina ima podolgovato obliko; zgrajena je iz
ključno na desni strani ceste; šest gruntar jev je imelo poslopja
tik ob cesti, štirje nekoliko proč. P olja imajo v progah in blo
kih razdeljena na zaselški način. — 1630. sta bila gozd in paša
skupna. 1754. so gruntarji in k a jž a rji soglasno sklenili, da bodo
gozd razdelili, ker ga sicer pustošijo, radi česar prim anj
kuje kuriva. V nekaterih kompleksih so dobili enake deleže vsi
gruntarji in k ajž arji, v drugih k ajžarjev niso upoštevali. O tem
postopku so napisali dve enaki pismi — eno za gruntarje, drugo
za k ajžar je. En del gozda je še ostal v skupni lasti.16 — Od 1825.
se je ohranilo 71-82ha skupnega sveta; danes skupne lastnine ni.
1291. je bilo devet hub; deseta, ki jo omenjajo vsi ostali
urbarji, je zrastla najbrže kmalu v zač. 14. stol. 1825. je bilo
ohranjenih vseh deset gruntov, od katerih je bil eden oslabljen.
Merili so 1317—26‘67. oslabljeni 7-28 ha. Polja so imeli 5-25 do
9 76 ha, prvotno obdelanega 412—9-76 ha; povpreček znaša 7-10
ha. — Dosledno dolinskim naselbinam se je tudi tu položaj v
zadnjih sto letih zelo spremenil. K ar trije grunti so propadli;
eden je sploh izginil, ostala dva imata kajžarski značaj. Z njimi
so se okoristili deloma gruntarji, deloma k ajžarji. Vsi ostali
grunti — razen enega z 11-98 ha zemlje so zrastli (17-31—39-23 ha);
polja so vsi ojačili (6-94—12-49 ha).
Urbar 1630. tu omenja kajže, a ne navaja števila. 1825. jih
je bilo sedem. Razvile so se pretežno tik ob cesti na drugi strani.
Redno je imel vsak kajžar okrog k ajže majhen sadni vrt; sicer
so imeli polje večinoma v dveh delih daleč narazen. P olja so
imeli — razen enega — izključno na novo kultiviranem svetu
skupno 9"03 ha. V celoti so imeli 1"84—6-73 ha zemlje. — Danes
je 13 kajžarjev. Novi so se razvili večinoma na račun propadlih
gruntov, s katerimi so se opomogli tudi stari. Razen enega, ki ima
samo kajžo, imajo 1"67—11-06 ha zem lje; od tega večinoma
2—4 ha polja.
Celoten obseg polja je zrastel od 90 76 na 99-34 (nj. 23 04 na
2604ha). Sosedje so imeli 1825. tu 7-56 ha zemlje, danes 30 ha.
16 Sodni protokoli.
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Češnjica.
Naselbina je nekoliko m lajšega postanka. 1291. sta bili tu
samo dve hubi in sicer na novo ustanovljeni. Prav verjetno je, da
je ostalih sedem hub zrastlo že v zač. 14. stol.17 Naselbina se je
razvila med potokoma Dašnico in Češnjico pred njunim izlivom
v Soro. Prvoten zaselek je gručast. Polje, ki ima obliko prog in
blokov, je razdeljeno na zaselški način. Pri poslopju ima vsak
nekako progo; sicer so parcele močno pomešane. Рас pa imata
dva grunta proti Železnikom samo po eno parcelo, a dosti več
kot ostali proti Studenemu, ki je starejsa naselbina. Mogoče sta
ta dva naslednika prvotnih dveh hub. —1630. sta bila gozd in
paša skupna, 1825. večinoma razdeljena. 7159 ha je bilo še skup
nega sveta, od katerega so uživali 13*55 ha vsi enako. 0 66 ha
samo k ajžarji, a pašo 57 32 ha vsi tako, da je % pripada grun
tar jem, Va kajžar jem. — Danes je svet razdeljen, le 059 ha uži
v ajo skupno nekateri upravičenci.
Od 16.—19. stol. je bilo vedno devet gruntov, ki so merili
1825. 14-44—30-84 ha. Obseg p o lja je k a j različen — 4 65—11-88 ha;
od tega odpade na prvotno skrčena polja 4-07—7'48 ha; povpreček
znaša 6-59 ha. — Y zadnjih sto letih se je obseg še bolj spreme
nil. En grunt je /propadel; od 19-82 ha je padel na 2"87 ha (6-52
na 0-85) ; eden je malo nazadoval, a vsi drugi so se ojačili. Po
večali so tudi obseg polja, ki ga imajo — razen oslabelega s 5 92—
7 81—15-27 ha; polje so deloma na novo krčili, saj je zrastel ob
seg gruntarskega polja od 67-80 na 81-06 ha.
Kajžarstvo se je zgodaj razvilo; 1630. je bilo 11, 1825. 17
kajž. Le dve kajži sta bili ted aj v sami naselbini, ki sicer nima
prostora za ostale. Te so zrastle tik ob Češnjici navzgor, k je r so
tudi na novo krčili na levi strani proti Štalci. Sicer je pa imelo
sedem k ajžar je v v razliko z ostalimi naselbinami tedaj polje tudi
na prvotno gruntarskem zasebnem ozemlju. Polje so imeli sploš
no v 2—3 delih. Posestva so večinoma merila okrog 3 ha z manj
kot 1 ha polja. — Danes je 33 k ajžar jev. Novinci im ajo večinoma
malo zemlje. Sicer ima 11 k ajžarjev skoro samo hišo brez zemlje,
a 12 1—2 ha polja.
Obseg vsega polja je zrastel od 87-66 na 113-59 (nj. 2878 na
35-84) ha. — Pritisk sosedov na to ozemlje je že star. Češnjica je
neposreden sosed fužinarskih Železnikov, ki so se lastili tu kajš
njih gozdov, radi česar je prišlo do hudega boja. 1825. so imeli
tu Železnikarji 43-09 ha gozda (od tega občina Železniki 20 49 ha).
17 Prim . K olonizacija, str. 32.
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Danes je izmed 15 tujcev, ki im ajo tu parcele v obsegu 16 97 ha,
12 Železnikarjev, med te-m ko je eden lastnik grunta (72-22 ha).
Š k o v i n e.
Tik Železnikov leže Škovine, ki jih omenja urbar 1291. kot
„In der Zaeuritz“ , 1630. „Sauerski Niui insgemein na Skouinach“ .
— 1291. so bile tu tri obdelane in tri zapuščene kmetije. Poljedel
ska kolonizacija se torej tu ni obnesla, sa j dobimo 1630. le še
dve hubi. ki sta se obdržali do danes. Poslopja leže skupaj, po
lje je v progah in blokih razdeljeno na zaselški način. — Gozd
in pašo sta imela 1630. skupno z Železniki — verjetno deloma na
ozemlju, ki je pripadalo 1825. kot skupna last Spodnjim Železni
kom v obsegu 25-36 ha. Sama sta imela 1825. gozd in pašo deloma
razdeljeno, deloma skupaj s kat. občino Sv. Križ, kamor spadata.
— Grunta se močno zajedata v kat. obč. Železniki tako s poljem
kot gozdom. Y celoti sta 1825. merila 17-10 (7'84), oziroma 20-01
(11-06) ha. Do danes sta se oba o jačila na 19-71 (11-04), ozir. 40-31
(12-14) ha. — Tretji grunt je popolnoma razdrobi jen ; p o lje je 1825.
razdeljeno med 23 posestnikov, od katerih ga ima n a jja č ji 0 72 ha.
Lastniki so k a jž a rji iz sosednjih Železnikov, k je r jim je zem lja
zelo skopo odmerjena. Taka razdrobljenost se je ohranila do da
nes; le eden od njih ima preko 1 ha (1*16) ha polja. — Na teh par
celah so v zadnjih sto letih zrastle tri kajže. Zato je obseg polja
nazadoval od 17-42 na 15-14 (n j. 4-69 na 3'58) ha. Pač pa sta oba
grUntarja polje v Škovinah obdržala v starem obsegu.
Železniki.
Naselbina, ki je podolgovate oblike, ni kmetskega, marveč
fužinarskega postanka. Ker se poljedelstvo tu ni obneslo, je po
klical sem zem ljiški gospod fužinarje.18 Posledica je ta, da so
posestne razmere povsem drugačne kot sicer v Selški dolini. Fužinarska last je bilo ozemlje v dolini od Jesenovca do Češnjice
in ob potoku Dašnici. — Od 16. stol. dalje je bila ruda regal de
želnega kneza, od 1530. tudi gozdovi. Radi tega so se odslej ne
prestano vršili boji za gozd med fužinarji in škofom, ozir. sosed
njimi naselbinami, ki so deloma trajali še v 19. stol.
Posledice industrijske kolonizacije se zrcalijo v posestnih
razmerah — v veliki socijalni razliki. 1825. je bilo srenjskega
sveta 34-29 ha, do katerega so imeli vsi pravico. Sami fužinar ji so
imeli skupnega gozda v Zgornjih Železnikih 58 99, v Spodnjih Že
leznikih 11-01 ha. Ostalo je bilo tedaj razdeljeno tako, da je imelo
18 K olonizacija, str. 70—84; 102—108.
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sedem posestnikov 594 ha zemlje, vseh ostalih 117 gospodarjev
pa 373 ha ; od teh jih je bilo 62, ki so imeli m anj kot po 1 ha zemlje,
navadno le vrtič poleg hiše. Osmi del (110 ha) vsega sveta je bilo
polje, ki se razprostira v dolini v velikih blokih, deloma v malih
progah; to so imeli v posesti nasledniki starih fužinarjev. Mini
aturne parcele — večinoma vrtiči — so bile v rokah k ajžarjev.
— Sicer so se že 1825. zajedali v železnikarsko ozemlje Založani,
ki so imeli na zahodu senožeti, in oba sosednja gruntarja s
Škovin.
V
zadnjih sto letih je prišlo še do večjih razlik. Fužinarstvo
je v zač. 20. stol. definitivno propadlo; mesto fužin so zrastle
žage. Železniki hirajo. Število posestnikov je padlo od 124 na
107. Nekateri so si s tem pomagali in so še bolj zaokrožili svojo
posest, zlasti ker ni več skupne lastnine. Šest posestnikov ima nad
68% vsega ozemlja (eden 251-65, ostali 39-63—86-80ha); polja
imajo 45%. — Sosedje so še bolj pritisnili, zlasti oba gruntarja s
Škovin, in zvišali svojo posest na 57-53 ha. Pri tem je zrastlo po
lje od 109 75 na 138-54 ha, kar gre na račun travnikov, zakaj
obseg njiv je celo malenkostno padel (2165 na 21-32 ha). —
Ostala posestveca hirajo. 65 je posestnikov z manj kot po 1 ha
zeml je. Prebivalstvo si je v časih dobre lesne kon junkture poma
galo z lesom (delo v gozdovih, na žagah). V zadnjih letih je tudi
to odpovedalo. Zaslužka iščejo moški pri izdelovanju sodov (sodarska zadruga) za zelje, barve itd. Tedenska kapaciteta znaša
1—2 vagona. Ženske se bavi jo s čipkarsko obrtjo, za katero’ je
bila tu že pred vojno šola.
Z a l i log.
Tu dobimo edinstven primer, da je zaselek sekundarnega po
stanka. Prvotni zaselek, ki je bil ustanovljen med 1. 1318. in 1500.,
se je nahajal v više ležečih G robljah (1500. Michaels Tal) med
Prtovčem in Ravnami. 1500. je bilo tam pet zapuščenih hub. Njih
lastniki so se pa pred 1500. izselili v dolino in ustanovili Zali log,
ki je štel od početka šest hub.19 Leži nad vodo na mali vzpetosti.
Gruntarska poslopja so v vrsti. Polje v obliki prog in blokov
imajo razdeljeno na zaselški način; v enem kompleksu ima vsak
grunt po eno progo. — 1630. je bila močno razvita skupna last
nina. Ves zaselek je imel skupen mlin z enim kamnom. Gozd in
paša sta bila skupna. Da takrat še niso bili trdno ustaljeni, je
razvidno, ker so še 1. 1627. dobili od zem ljiškega gospoda dovo19 K olon izacija 53—5.
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ljen je za uporabo novih gmajn na južni strani (Poden in Farsko
brdo). 1825. je bil gozd že razdeljen. Pač pa je imel sam Zali log
108-75 ha skupne paše; sicer so v ostalem uživali Založani 180 60 ha
paše skupno z Ravnami, a manjše komplekse s posamezniki z
M artinj vrha in Davče. Vsega skupnega sveta je bilo tedaj 53102
ha. Danes je skupne lastnine malo. Agrarni upravičenci z Za
lega loga imajo 4 66 ha, iz Raven in Torke na založanskem ozem
lju pa 35*13 ha.
Vseh šest gruntov se je obdržalo do danes. 1825. so merili
3619—46 62 ha; od tega so imeli p o lja 14-64—2145 ha, kamor šte
jem tudi senožeti, ki leže v Grobljah na ozemlju prvotnega za
selka. Teh imajo grunti 24 85 (1-67—7-28) ha. V dolini pride p olja
povprečno na g'runt 15-59, v Grobljah senožeti 711 ha. — Grunti
so se do danes vsi ojačili — deloma na račun skupne lastnine,
deloma kajžarjev. Tako je dvojni gruntar absorbiral dve kajži
in ima 189-36 (51 09) ha zemlje. Ostali grunti merijo 47-83—93-38
(14 09—22-23) ha. Upoštevati je seveda treba, da je tu zem lja do
sti slabša kot pri ostalih dolinskih naselbinah; zemljišča so veči
noma v goratem ozemlju.
Kajžarstvo se je začelo dobro razvijati v drugi polovici
16. stol. Od 10 k ajžarjev z 1. 1630. ni imel nihče drugega kot
kajžo in kvečjemu kak vrtiček. 1825. jih je bilo dvajset. K ajže so
zrastle tik gruntarske naselbine na zahodu. Naselbina je dobila
gručasto obliko. Pri kajžah navadno nimajo nič zemlje, ker ni
prostora. Polja so morali na novo kultivirati deloma na skrajnem
vzhodu, k jer predstavljajo njihova polja nadaljevanje gruntarskega; največ so krčili ob Sori navzgor in ob potoku Davči, k je r
so imeli male njive in travnike. Zemljo so imeli v razliko z grun
tar ji silno razdrobljeno v zelo majhne parcele. N jive so imeli raz
metane večinoma v sedmih delih, eden celo v 15, dasi jih je imel
samo 1-34 ha. Sicer so bili kajžar ji razmeroma trdni. Poleg sopravic do skupne lastnine so imeli le trije manj kot 1 ha, drugi do
9 37 ha zemlje. Zlasti dosti so imeli senožeti v Grobljah. Zdi se,
da so gruntar ji to ozemlje radi oddaljenosti laže pogrešali in so
ga zato odstopali k ajžar jem. — Danes je 33 ka j žar jev. Stari so se
večinoma ojačili radi razdelitve skupne lastnine, le deloma so
padli. Novinci so po večini brez zemlje. 14 jih ima m anj kot
0-30 ha polja.
P olja so v zadnjih desetletjih mnogo na novo kultivirali;
zrastlo je od 160-68 na 195 53 (n j. 30 49 na 44 52) ha. — Radi skup
ne lastnine so se sosedje od nekdaj močno zajedali v založansko
ozemlje. Danes im ajo na tem ozeml ju 88-15 ha posesti.
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В. Naselbine v hribovju leve strani Selške doline.
C a v r n o.
Tu sta se od 1291. do danes ohranila dva grunta; poslopja
obeh so v neposredni bližini; polja ima pa vsak zaokrožena.
K ajžarstva tu sploh nikdar niso poznali. 1630. je bil gozd že raz
deljen, paša še skupna. 1825. je bila tudi ta razdeljena. T edaj sta
merila grunta 19 25 (6-58), ozir. 23-62 (9-56) ha, Prvi je do danes
zrastel za 5 ha, drugi je malenkostno padel. Polje je nazadovalo
od 1614 na 15 09 ha, vendar so njive zrastle od 5-84 na 6-79 ha.
K r i ž n a gora.
Zaselek s podružnico sv. Ulriha je v urbarjih dosledno za
stopan s petimi hubami; 1825. in danes jih je šest. Oblike je
okroglaste. Polje v blokih je razdeljeno na zaselški način. 1650. je
bil gozd razdeljen, paša skupna; 1825. je bilo še 2561 ha skupne
paše, danes le 1-17 ha, ki si jo dele samo gruntar ji.
Grunti so bili 1825. precej enakomernega obsega (14-38 do
18ha); pač pa je bilo polje zelo različno razdeljeno (4-26—8*51 ha).
Povpreček znaša 6-69 ha. Y zadnjih sto letih so se vsi ojačili, ker
so delili skupno last. Danes merijo 17-42 do 21-75 (5-41—9-54) ha.
1630. je bil omenjen en kajžar, 1825. sedem. Samo ena kajža
je zrastla v naselbini, ostale so se razvile na robu gruntarskega
polja na raznih straneh. Polja, ki so jih imeli navadno v enem
kompleksu, so kultivirali na prvotno skupnem ozemlju. — Sicer
je bil le eden trdnejši z 8-40 (2-20) ha zemlje; ostala posestva so
merila 0-11—1-77 ha. — Danes so tu samo štirje k ajžarji, ki so ne
koliko trdnejši (1-99—9-05 z 0-85—2-96 ha polja).
Celoten obseg polja je zrastel od 46 na 5021 ha (nj. 16-35
na 17-47 ha). 1825. je bilo 21 tujih posestnikov z 9-08 ha gozda;
danes jih je 10 s 5-90 ha.
S r e d n i k.
Leži vzhodno od hriba Hrastnika, po katerem se je nasel
bina v začetku imenovala (1291. „Chraeznitz“). Do 16. stol. sta
bili tu dve hubi, od tedaj do danes ena, ki si je priključila večji
del ozem lja propadle. Posest je zaokrožena kakor je bila ver
jetno že 1630., ker omenja urbar, da ima grunt svoj gozd in
pašo. 1825. je meril grunt 40-76 ha z 12-26 ha polja, ki m eji na
ono z Lavtrskega vrha.
Z manjšim delom se je okoristil edini k ajžar z 1. 1825. Imel
je 9 42 (2 66) ha zemlje v enotnem kompleksu. Posest je obdržala
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do danes stari obseg, medtem ko je grunt malenkostno padel v
korist drugega novega k ajžar j a z 1-82 ha zemlje.
P olja so se dvignila od 1492 na 1601 (nj. 4 50 na 5 09) ha.
L a v t r s k i vrh.
Od 1291. sta se do danes ohranila dva grunta, od katerih je
eden zaokrožen, a drugi ima polja na obeh straneh prvega. Gozd
in pašo sta imela 1630. skupno, 1825. razdeljeno. Po obsegu sta
bila tedaj skoro enaka s 26"49 (8-18), oz. 28-21 (9-43) ha zemlje.
Eden je ostal do danes nespremenjen, drugi je zrastel na
32-23 ha.
1825. je bila ena k ajž a z 2-81 (140) ha zemlje. Polje, ki je v
enem kompleksu, je bilo na novo kultivirano v gozdu poleg gruntarskega. Posestvo meri danes 12-27 (2-17) ha.
Pol ja so zrastla od 19-01 na 19-29 (nj. padle od 7-48 na 7-12) ha.
Krajc.
Grunt spada danes pod Lavtrski vrh. 1291. sta bili tu dve
hubi, od 16. stol. ena kot samotna km etija, ki je 1825. merila
41-86 (8-59) ha. Polje, ki ima obliko blokov, leži v dveh velikih
kompleksih. Grunt je do danes obseg obdržal, a polja dvignil na
10-16 ha in povečal njive od 2-27 na 3-26 ha.
Planica.
Zaselek, k jer so se od 1291. do danes ohranili štirje grunti,
je gručast. Gozd in paša sta bila 1630. skupna, 1825. razdeljena.
Takrat so bili grunti precej enaki (17-34—22-41 ha). Vsega polja,
ki je v blokih razdeljeno na zaselški način, so imeli 5-48—7-15 ha,
prvotno obdelanega 4'82—6-94 ha; povpreček znaša 5 69 ha. Do
danes se je en grunt obdržal popolnoma v starem obsegu, drugi
je radi izgube gozda in paše padel od 19-48 na 10 ha, a ostala dva
sta na njegov račun zrastla.
1825. sta bila dva k a jž arja naseljena izven zaselka na biv
šem srenjskem svetu. Cerkovnik podružnice sv. G abrijela je imel
1-14, drugi le 006 ha zemlje. Posesti sta ostali do danes nespre
menjeni.
P olje je zrastlo od 25-28 na 26-51 (nj. 9-88 na 10-69) ha.
Praprot.
Od treh hub z 1.1291. se je obdržala od 16. stol. dalje ena,
drugi dve om enjajo urbarji kot zapuščeni. Preostala je zato
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ja č ja in je merila 1825. 46-46 (9 64) ha. Zemljo ima zaokroženo. —
R azkrajan je traja dalje. Do danes je padel grunt na 1609 (70?)
ha. Na ta račun so se ojačili posamezniki v sosednji Strinici in
Čepulah.
Na ozemlju propadlih hub je bila 1825. ena kajža, ki je
imela vse posestvo — 8-32 (1-93) ha — v enotnem kompleksu. D a
nes meri 6'88 (2-—) ha.
Radi propadanja je seveda obseg polja v zadnjih sto letih
nazadoval — od 11-57 na 9 07 (nj. 4 62 na 2 02) ha, kar se pozna
zlasti pri obsegu v Čepulah.
Č e p u 1 e.
Zaselek, ki je štel od 1291. do danes tri grunte, se je razvil
v vrsti ob poti. Tu niso imeli 1630. samo skupnega gozda in paše,
ampak tudi senožeti. 1825. je bilo vse razdeljeno. T edaj so imeli
grunti najrazličnejši obseg (18-33, 23 84, 32-47 ha); zadnji je bil
tako močan radi propadanja hub v Praproti; zakaj že urbarji
16. in 17. stol. omenjajo, da ima eden od gruntarjev v Čepulah
tudi zapuščeno hubo v Praproti. Enaka razlika je bila zato tudi
pri obsegu polja (5 03, 6 91, 1047 ha). Polje, ki ima obliko blokov,
je razdeljeno na zaselški način. — Po obsegu so grunti danes bolj
izenačeni. N ajm anjši je malo zrastel, drugi se je obdržal, a tretji
je padel na 24-33 ha, pač pa je obdržal polja, medtem ko sta jih
ostala povečala (7-62, 871 ha). — Padec tretjega so bolj kot do
mačini izrabili sosedje bližnjih zaselkov.
1825. je bil en k ajžar z 0-12 ha zemlje, ki je zrastel na prvot
no gruntarskem polju. Danes sta dva. Stari je zrastel na 5'35
(1-13) ha; novi je slabič z 0 09 ha zemlje.
Polje se je dvignilo od 22-51 na 35-57 (nj. 7-12 na 12-49) ha.
— Y ozemlje zadnjih treh zaselkov se danes bolj kot 1825. zaje
dajo sicer ne številni sosedje; im ajo 27"97 ha zemlje — večinoma
gozd, a deloma tudi travnike.
Javornik.
Gručast zaselek je obdržal od 1. 1291. do danes sedem
gruntov. Gozd in paša sta bila 1630. skupna, 1825. razdeljena.
Tedaj so bili grunti zelo različni po obsegu. V razliko z doslej
opisanimi imajo večinoma več polja kot gozda in paše. Merijo
6"93—17-80 ha. Pod 10 ha zemlje ima le eden, čigar posestvo je
po obsegu kajžarsko, a ker ima 401 ha polja, ga štejem med
grunte. Polje ima obliko blokov; razdeljeno je na zaselški način.
Imajo ga 4 01—9 32 ha, prvotno obdelanega 3-55—8-12 ha; povpre-
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ček znaša 6 ha. — Vsi grunti so se obdržali do danes in se po
obsegu prav malo spremenili (7-46—15-35 ha).
1630. je bila ena kajža, 1825. dve — ena v naselbini, druga
izven ob gozdu. Z malo izjemo sta morala k ajžar ja polje na novo
kultivirati. Posesti sta merili 1825.. 0'12, oz. 3'10 (2-78) ha. — Danes
je šest k ajžar jev. Eden je trdnejši z 1067 (3-02) ha zemlje, ostali
so revni, ki imajo kom aj 013—1-58 ha sveta.
V ozemju med Javornikom in Pševim je bilo 1825. 50 08 ha
dominikalnega gozda. Danes je to ozemlje razdeljeno, vendar se
je tam kajšnje prebivalstvo s tem malo okoristilo.
P š e v o.
Zaselek je imel 1291. šest hub, ki so ,se obdržale do danes.
Razvil se je ob poti; na vsaki strani so poslopja treh gruntov.
Gozd in paša sta bila 1630. skupna, 1825. razdeljena. T edaj so
merili grunti 1154—1627 ha. Polje ima obliko blokov in je raz
deljeno na zaselški način. Imeli so ga 5-07—8'18ha, od tega
prvotno obdelanega 4-13—5-67 ha; povpreček znaša 5-75 ha. —
Razen enega so do danes vsi grunti narastli, kar gre na račun
ozemlja loške komore (gl. Javornik); sicer imajo pa tam največ
parcel prebivalci z ravninskih sosednjih vasi.
Urbar 1630. kajžarstva ne omenja. 1825. so bile tri kajže, ki
so se razvile izven zaselka ob robovih gruntarskega polja na
raznih straneh. Njih zem lja je merila 018—124 ha. Polja, ki so
jih deloma na novo krčili, sta imela dva k a jž a rja v enotnem
kompleksu. Vsa tri posestva so do danes nekoliko narastla (0 84
do 2-17) ha. Novih k ajž ni.
Polje so povečali od 39 35 na 42-39 (nj. 14 56—20-41) ha.
S t r m i c a.
V zaselku je bilo 1291. šest hub. Zgrajen je v gruči; le
en grunt leži zase proti Bukovščici. T a ima polje v enotnem
kompleksu, ostali v obliki blokov razdeljeno na zaselški način.
Gozd in paša sta bila 1630. skupna, 1825. razdeljena. — Do za
četka 18. stol. je bilo šest gruntov. Do 1825. je eden propadel;
sicer je obdržal gozda in paše 20 95 ha, a polja le 1*41 ha. Ostali
so merili 21-81—33 79 ha; polja so imeli 3'42—665 ha; povpreček
znaša 4-56 ha. — V zadnjih sto letih so grunti obseg močno spre
menili. Eden je propadel; zdrknil je od 24-44 na 4 96 ha, a pri
tem obdržal 2-25 ha polja. Na njegov račun so se okoristili so
sedje, zlasti km etija, ki je bila do 18. stol. grunt, pa je kasneje
padla. Ta dobi zopet značaj grunta. Zrastla je od 22-46 na 32-73
2*
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(1-41 na 8) ha. — Sicer im ajo grunti danes precej več polja. S a j
se je njegov obseg v zadnjih sto letih v celoti dvignil od 2893
na 45-92 (nj. 14 75 na 18-36) ha; prirastek odpade večinoma na
grunte.
1630. je bila ena kajža, 1825. dve, kamor štejem propadel
grunt. K ajža leži izven zaselka. Posestvo meri 2-29 (067) ha. Polje
je k ajžar na novo skrčil. — Danes jih je šest. Eden ima 0-07,
ostali 2-20—6-17 ha zemlje. Novi štirje k ajžarji imajo vsega polja
3 09 ha; okoristili so se deloma s padcem grunta v sosednji
Praproti.
Laško.
Ime je tolmačiti od besede laz (1291. „Laschke“ ; prim. L ajše
1291. „Laschich“ , Hudi laz 1291. „W elikilaz“ ). Danes se takoj se
verovzhodno od naselbine imenuje velik kompleks laz. Zaselek
šteje od 1291. do danes tri grunte. — Stavbe so na kupu. P olja so
deloma v progah, ki jih imajo posamezni posestniki izmenično
dva do trikrat, deloma v blokih. Razdelitev je zaselška. — Gozd
in paša sta bila 1630. skupna, 1825. razdeljena. Grunti so bili
tedaj precej izenačeni po obsegu (28-78—33-72 ha). Prvotno skrče
nega polja so imeli 4-37—691 ha; povpreček znaša 5-45 ha; ka
sneje so ga do 1825. kultivirali še okrog 1-20 ha. — Do danes
sta se dva obdržala skoro nespremenjena, tretji je zrastel od
33 72 na 38-92 (5 38 na 8-81) ha, kar gre na račun grunta na so
sednjem Hribu.
Po 1825. se je dvignila edina kajža, ki ima 3-72 (1"74) ha
zemlje. — Polje je zrastlo od 17-22 na 22-62 (nj. so padle od 7-95
na 6-78) ha.
Hrib.
У naselbini z dvema gruntoma so poljske parcele obeh v
blokih med sebo j pomešane. — Gozd in paša sta bila 1630. skupna,
1825. razdeljena. Oba grunta iz leta 1291. sta se obdržala do da
nes. 1825. sta bila po obsegu skoro enaka, 24-49 (3-36), oz. 26-73
(3-66) ha. Če upoštevam nekatere kajžarske parcele, znaša po
vpreček samo 3'98 ha. — Grunta sta obseg do danes precej spre
menila; prvi je padel na 15-92 ha, a je pri tem polje celo ma
lenkostno povečal; drugi je zrastel na 30-38 (8-39) ha.
K ajžarstvo kaže redek primer nazadovanja. 1630. so bili
štirje k ajžarji, 1825. dva, ki sta imela kajži ob gozdu. Polje sta
imela deloma na prvotno skrčenem ozemlju. Posestvi sta merili
8-56 (0-75), oz. 8-70 (1-09) ha. Danes se propad nadaljuje. Sicer
sta se obdržali obe kajži, a obseg posestev je padel na 2-61, ozir.
3 93 ha. Navzlic padcu se je pri drugem dvignilo polje na 2-41 ha.
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Polje je zrastlo od 9*31 na 15-84 (nj. 4-28 na 5-17) ha. — V to
ozemlje se zajeda le en posestnik s Knap, ki ima 5-48 ha sveta.
Dunaj.
Hudomušno ime so dali naselbini verjetno pod vplivom
sosednjega zaselka Laško. Y urbarjih tega imena ne najdemo.
1825. sta bila tu dva k ajžarja, ki sta bila verjetno naslednika
dveh propadlih gruntarjev s sosednjega Hudega laza, ki leži
tik na zahodu. — P oljska razdelitev kaže značaj aglom eracije
samotnih kmetij. Posestvi sta merili 1825. 8‘83 (1‘73), oz. 9*11
(1-74) ha. — Do danes je eno padlo na 0 51 ha, drugo zrastlo na
15-07 (3-30) ha in po obsegu nič ne zaostaja za nekaterimi grunti
v sosednjih naselbinah. Sicer se je z zemljo prvega okoristil tudi
novi kajžar, ki ima 3-15 ha zemlje. — Polje je zrastlo od 3"47 na
4-86 (nj. 2-05 na 3-16) ha.
В u k o v š č i c a.
V
urbarju 1291. se k raj omenja kot „In dem Pach“ po po
toku, ob katerem sta bila oba grunta. 1630. sta imela gozd raz
deljen, pašo pa skupno; 1825. je bila tudi ta že razdeljena. Po
lje je v blokih; eden ga ima v enotnem kompleksu, ki ga oklepa
polje drugega. 1825. sta grunta merila 10-98 (4-83), oz. 37-38
(5 69) ha. — Do danes je prvi zrastel na 27 67 (5-95) — na račun
drugega, ki je polje sicer obdržal, a splošno padel na 19-09 ha.
K ajžarstvo se je v razliko z ostalimi sosednjimi naselbi
nami precej razmahnilo, zakaj v zaselku je fara in šola. 1630. je
bila ena kajža, 1825. pet, kamor štejem župnišče z 0-10 in mežnarijo z 0 09 ha zem lje; tretji je še slabši. Pač pa merita ostali
posestvi 5-93 (1-20), oz. 6-70 (0-61) ha. Razen župnišča so se vsi
razvili na bivšem srenjskem svetu. Zemljo je imel vsak v enot
nem kompleksu. Danes je tu 12 k ajžarjev. Razvili so se manj na
gruntarsko kot kajžarsko škodo. Dotedanji n a jja č ji k ajžar je
namreč obdržal samo kajžo. Sicer so pa novinci — razen enega
(5-84 ha) — sami slabiči, ki imajo deloma le kajžo, deloma zemlje
do 1-52 ha.
Polje se je dvignilo od 13-18 na 17-20 (nj. 6-77 na 7-49) ha.
H u d i laz.
1291. je štel štiri grunte, ki jih omenja tudi urbar 1500.
L. 1560. sta bila dva zapuščena; ostala dva grunta sta se ohranila
do danes. Zemljo ima vsak v dveh velikih kompleksih. Gozd je
bil 1630. razdeljen, paša skupna; 1825. je bila tudi ta že razdeljena.
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Takrat sta merila grunta 2652 (7 59), oz. 31-25 (8 83) ha. Obseg
se do danes ni spremenil, le polja so malenkostno narastla od
16-42 na 16 84, a njive so pri tem celo padle od 5 60 na 5‘10 ha.
1825. k ajž tu ni bilo; danes je naseljen en k ajžar brez zem
lje. Sicer bi bilo pričakovati, da bo tu kajžarstvo radi dveh pro
padlih hub razvito; vendar sta se z ono zemljo verjetno oko
ristila k a jž a rja z D unaja in posamezniki s Knap.
Knapi.
Že ime zaselka, ki se prvič omenja 1642., kaže, da so bili
tu naseljeni rudarji, ki so se po opustitvi bukovške fužine začeli
baviti s poljedelstvom.20 Okoristili so se deloma z zapuščino obeh
propadlih gruntov v Hudem lazu, še bolj so pa silili skupno s k a j
žarji s Ševelj v Hrastnik, ki je bil dominikalen. 1713. je loško
gospodstvo potegnilo točno mejo, preko katere k a jž a rji niso
smeli siliti. Pač pa je tudi v onem delu, ki je bil k ajžar jem na
razpolago, črn gozd ostal last loškega gospodstva.21 — Tako se je
do 1825. naselilo 13 k ajžarjev v gručasti naselbini. Posestva so
bila m ajhna in so merila 2-41—11-77 ha. Šest posestev je bilo za
okroženih, ostala so bila razbita na 2—5 kompleksov. N a jja č ji
posestnik je imel 2-15 ha polja, a sedem med njimi pod 1 ha. —
Danes je 16 kajžarjev. Novinci imajo splošno le k ajže; polja
sploh nimajo. Pač pa izrabljajo stari k a jž a rji zemljo bolj inten
zivno; samo trije imajo pod 1 ha polja, kar trije pa preko 3 ha.
Obseg p o lja je narastel od 13-82 na 23-20 (nj. od 7 60 na 13 07) ha.
P o z i r n.
Gručast zaselek je štel od 1291—1825. šest hub. Poljske
parcele so v blokih in razdeljene na zaselški način. 1630. sta
bila gozd in paša skupna, 1825. razdeljena. T akrat so merili
grunti 1640—2690 ha. Enako je tudi obseg prvotno skrčenega
polja zelo različen: 2-38—5-18 ha; povpreček, ki znaša 3’51, se ne
spremeni mnogo tudi, če bi upoštevali kasnejše krčevine do
1825.
1630. je bila ena kajža, 1825. štiri, ki so zrastle na robovih
gruntarskega p olja v najrazličnejših delih. Posestva so merila
1-31—7-04 ha. Brez izjeme so morali polja, ki jih imajo v 2—3
delih, na novo kultivirati. Sicer pa je imel polja preko 1 ha le
eden (1-17ha).
20 Prim . Kolonizacijo, str. 78.
21 Sodni protokoli.
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V
zadnjih sto letih so se zlasti pri gruntih vršile velike spre
membe. Opaziti je predvsem težnjo, da zvišajo malenkostno po
lje, ki se je dvignilo od 27-10 na 42-58 (nj. 12 68 na 17-67) ha.
Nekateri grunti hirajo, drugi rastejo. Od šestih prvotnih so se
obdržali štirje, od katerih sta se zlasti dva močno dvignila. Me
rijo 25-06—35 64 (7-29—8-63) ha. — Hkrati štejem h gruntom tudi
bivšo kajžo, ki se dvigne od 3 04 na 11-25 (4-18) ha in ne zaostaja
za grunti tega zaselka v p rejšn ji dobi. — Število k ajž se je ob
držalo; z gruntarskim propadom se niso okoristile; nekatere
celo nazadujejo.
Zali

Potok.

Tu sta bili 1291. dve hubi, ki sta se ohranili do danes. P olj
ske parcele v obliki blokov imata grunta med seboj pomešano.
Sicer sta bili 1630. hubi v enih rokah kakor sta zopet danes. 1825.
sta merili 23-58, oz. 25 55 (5 63, oz. 4 94) ha. Danes meri posestvo
dveh gruntov 47-68 (15 96) ha. Pri tem so zrastle njive od 356
na 5 35 ha.
1825. sta bili dve kajži tik pod gozdom. K ajžarja, ki sta
imela 029, oz. 070 ha zemlje, sta borno polje na novo kultivirala.
'Tudi tu je prišlo do komasacije. Danes je namreč samo ena
k ajža z 1-28 ha zemlje.
Bezovnica.
Zaselek s podružnico sv. Mohorja (948 m) je v stalnem upa
danju. 1291. je štel štiri hube, v 16. stol. tri, od katerih je kmalu
še ena propadla. 1825. sta bila tu dva grunta, ki sta imela polje
v blokih med seboj pomešano. Gozd in pašo, ki sta bila 1630.
skupna, sta imela 1825. razdeljeno. T edaj sta grunta merila 24-83,
oz. 20-39 ha. Bistveno se ločita od sosednjih zaselkov po obsegu
polja (9-83, 6-59 ha), kar gre na račun propadlih gruntov, saj
om enjajo urbarji, da ima eden od n jiju poleg obdelane tudi eno
zapuščeno hubo. — Do danes je eden zopet znatno padel — od
20-39 na 12 30 ha, pri tem pa polje obdržal (5-17 ha). S tem se je
deloma okoristil drugi, ki je zrastel na 26-15 (1169) ha, še bolj
pa sosedje v Zabrekvah. Radi tega je razumljivo, da je polje narastlo samo od 16 76 na 17-18 ha, a njive pri tem celo nazadovale
od 5-41 na 4 32 ha.
1825. je bila ena kajža, ki je imela 0 39 ha zem lje; polje, ki
ga ima na dveh krajih, je bilo treba na novo kultivirati. Ob
držala se je do danes v skoro nespremenjenem stanju.
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Zabrekve.
Zaselek šteje od 1291. do danes pet hub. En grunt je zaokro
žen, ostali so v gruči in im ajo polje, ki je v blokih, razdeljeno
na zaselški način. Gozd in paša sta bila 1630. skupna, 1825. raz
deljena. Trdni grunti so merili tedaj 23-54—37-12 ha. Zlasti z
ozirom na obseg polja se zelo ločijo od večine svojih sosedov.
Prvotno obdelanega p olja so imeli 6-82—9-82 ha; povpreček je
80? ha. K asneje so do 1825. malo krčili. Velik obseg je verjetno
v zvezi s padcem dveh hub v Bezovnici, ki leži v neposredni bli
žini. — Vsi grunti so se do danes ojačili na k ajžarski račun, kar
v elja zlasti za polje, ki ga im ajo 9-42—11-38 ha. Celoten obseg
polja je zrastel od 45-03 na 53-36 (nj. le 15-77 na 15 89) ha.
1630. sta bila dva k ajž arja, 1825. štirje. Eden z 0-97 ha zem
lje se je razvil v naselbini in je imel polje na gruntarskem svetu;
ostala posestva so merila 181, 7-03, 17-29 ha; kajže leže na zahod
nem robu gruntarskega polja. Polja so imeli v 2—5 delih do
1-27 ha; krčili so v srenjskem gozdu. — Do danes je najtrdnejši
propadel; njegovo zemljo so si priključili gruntarji; drugi je
padel od 7-03 na 0 08 ha ; ostala dva sta malo zrastla.
Topole.
V
zaselku je bilo od 1291. do danes šest gruntov, ki so imeli
gozd in pašo 1630. skupno, 1825. razdeljeno; le dva grunta sta
imela 0-52 ha skupnega gozda. Zaselek leži na obeh straneh poti;
na vsaki strani poti so poslopja treh gruntov. Na obeh straneh
poslopja ima vsak dolgo progo. Eden ima le to, ostali razen te
splošno še po eno v glavnem na svetu, k je r so travniki, ki so bili
verjetno nekoč kot senožeti skupna last. Tu v hribu imamo torej
opravka z gozdnimi hubami. 1825. so bili grunti po obsegu precej
izenačeni (22-92—28-21 ha), a polje je bilo razdeljeno neenako
merno (3;79—7 ha). — Do danes skoraj ni sprememb. Obseg so
obdržali skoro stari, p olja so malo dvignili — od 3294 na 3783
(nj. od 1134 na 13-47) ha. Celo priimki gruntarjev so danes isti
kot 1825.
1825. so bile tri k ajže najrazličnejšega obsega (0-14, 3-69,
6 65 ha) izven zaselka na južnem robu gruntarskega polja. Polje,
ki so ga imeli v 1—3 delih (0-12, 1 04, 1-33 ha), so morali na novo
kultivirati. — Danes so štiri kajže. Stare, ki so obdržale obseg, so
polje malenkostno dvignile. Novinec je slabič z 0-25 ha zemlje.
Značilno za zadnjih 11 zaselkov je, da je ostala zem lja v
domačih rokah. Samo štirje slučaji so, da imajo posamezne par
cele v obsegu 19 09 ha posestniki, ki ne prebivajo v tem ozemlju.
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K a 1 i š e.
Zaselek leži tik pod cerkvijo sv. K riža v gruči. Polje, ki je
v blokih, je razdeljeno na zaselški način. Gozd in paša sta
bila 1630. skupna, 1825. razdeljena. 1291. je bilo tu sedem hub,
1825. prav toliko gruntov, ki so merili 12-04—2019 ha. Tudi ob
seg polja je bil pri gruntih različen — 4 25—6 96 ha, povpreček
znaša 6-39 ha. — Do danes se je obdržalo šest gruntov, ki imajo
stari obseg — razen enega, ki je padel za 6 ha. Sedmi se je raz
bil; padel je od 13-36 na 5-78 (7-39 na 3-55) ha, kar so izrabili pre
težno k ajžarji.
1630. sta bila dva k ajžarja, 1825. sedem, ki so imeli 020 do
5-63 ha zemlje. K ajže so se razvile takoj vzhodno od gruntarskih
poslopij. Polje, ki so ga imeli do 2-38 ha, so na novo kultivirali.
Imeli so ga v raznih delih, le cerkovnikovo polje je bilo za
okroženo okrog cerkve. — Danes je devet k ajžarjev, če upošte
vam propadli grunt. Novinec ima samo kajžo. Ostala posestva so
obdržala obseg.
Obseg polja je ostal nespremenjen — 52-56 na 52-24 (nj.
20
03 na 20-16) ha. Zemlja je v domačih rokah; par manjših gozd
nih parcel imajo sosedje z doline.
Zgornje Lajše.
Urbar 1291. jih omenja kot „Laschisch“. Spodnje Lajše, ki
leže takoj na drugi strani polja, „Nider laschisch“. Če sodim po
urbarijalnem imenu, bi bila torej nekoliko starejša naselbina Zg.
Lajše, k jer je malo izven zaselka cerkev sv. Jere. Tu so bile
1291. štiri hube, ki so se obdržale do danes. Zaselek je podolgovat
brez reda. Polje v blokih je razdeljeno na zaselški način. 1630.
sta bila gozd in paša skupna, 1825. razdeljena. 1825. so merili
grunti 13-08—29 12 ha; polja so imeli 5-44—7-21 ha; povpreček
znaša 6 57 ha. Grunti so se do danes splošno malo dvignili (14-91
do 31-55 ha). Celoten obseg polja je neznatno zrastel — od 28-80
na 29.68 (nj. od 7-79 na 7-39) ha.
1825. so bile tri kajže na vzhodu tik gruntarskih poslopij.
Cerkovnik in še neki kajžar sta si delila gozd in pašo v obsegu
11-75 ha; sicer je imel vsak pod 1 ha polja, ki sta ga večinoma na
novo kultivirala. T retji je imel samo kajžo. Položaj je danes
isti, le bivša skupna lastnina je pretežno v rokah tujcev, ki so
1825. imeli 6-13, a danes 13 80 ha zemlje.
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Spodnje Lajše.
Gručast zaselek ima polje, ki prehaja v ono Zg. L ajš, raz
deljeno na zaselški način. 1630. je bila paša skupna, gozd raz
deljen; 1825. je bila tudi paša razdeljena. Od 1291. do 16. stol.
je štel zaselek pet hub, 1630. štiri; zapuščeno je imel tedaj eden
izmed gruntarjev. 1825. so bili samo trije grunti, ki so se obdržali
do danes. Merili so 11-55, 21-22, 2391 ha. Zadnja dva sta se okre
pila verjetno na račun obeh propadlih. Prvotno obdelanega sveta
so imeli 5-37, 6'87, 5'56 ha. Če upoštevam nekatera k ajžarska po
lja, znaša povpreček 6 31 ha. Vsega p olja so imeli 5'37—7-12 ha.
— Obdržali so se do danes z malenkostnimi spremembami.
1825. je bilo sedem k ajžarjev. Dva sta bila naslednika pad
lih gruntov z 8"07 (3"93), oz. 8-34 2-25) ha zemlje. Ostale kajže
so tudi zrastle v zaselku; pač pa je imela samo ena polje deloma
na starem gruntarskem svetli; drugo polje je bilo omejeno na
nove krčevine v najrazličnejših delih. Ta posestva so merila
1-15—6-42 (0-56—1-90) ha. — Danes je 12 k ajžar jev. Nihče nima
čez 7 ha zemlje. Štirje novinci je imajo manj kot po 1 ha. Oko
ristili so se z oelabljenjem starih kajžarjev.
P olja so zrastla od 30-38 na 37-18 (nj. 10-76 na 14-54) ha.
Sosedje so svojo posest iz 1. 1825. dvignili od 1"91 na 5 62 ha.
Y
katastralni občini Nemilje, ki obsega šest naslednjih za
selkov, je značilno, da segajo v razliko z doslej opisanimi v to
ozemlje številni posestniki s sosednjega teritorija, ki imajo ve
činoma male gozdne parcele. Sem namreč sega zelo gozdnata Je 
lovica. 1825. je bilo 37 tujih posestnikov s 54-14 ha gozda; veči
noma so imeli m anj kot po 1 ha. Danes jih je 14, ki im ajo 43 92 ha
gozda; samo eden ima manj kot 1 ha, ostali do 5 40 ha. — Podobno
imajo tukajšn ji prebivalci znatne gozdne parcele v katastralni
občini Dražgoše, kamor tudi sega Jelovica.
Podblica.
Imenuje se po skalah, ki leže zelo vidno nad zaselkom (1291.
Podwelopetsch). 1291. je bilo sedem hub, od 16. stol. jih je ostalo
šest; 1825. je bilo le pet gruntov, ki so se obdržali do danes. Po
slopja štirih so zgrajena gručasto. P olja v blokih so razdeljena
zaselški; vsak grunt ima takoj za poslopjem n ajvečji kompleks.
Peti grunt ima vse polje zaokroženo okrog poslopja. O skupni
lastnini u rbarji ne govore; 1825. je bilo še 0-76 ha skupne paše,
ki se je kot taka do danes ohranila, 1825. so bili grunti zelo različ
nega obsega; merili so 38-65—55"87 (4-40—7-80) ha. Gotovo so se
nekateri ojačili z ozemljem dveh propadlih, v kolikor se ga niso
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polastili številni k ajžarji. — Vsi grunti so do danes malo naza
dovali (32-34—54-24 ha), рас pa so polja ojačili (5-07—11-14 ha).
Tako je n. pr. padel grunt od 40 79 na 32-34, a pri tem je dvignil
polje od 7 82 na 1114 ha.
N ekaj podobnega opazimo pri kajžarstvu. Urbar omenja
1560. tri k ajže; 1825. jih je bilo 19. Tako močno število je sta
viti v zvezo z gozdarstvom (Jelovica). Le izjemoma so se razvile
kajže v gruntarskem delu. Večinoma so na zahodni strani v gruči.
Posestva so bila 1825. najrazličnejšega obsega (1-17—24-85 ha);
razen tega so imeli nekateri obsežne gozdne parcele izven te
kat. občine. — Samo štirje so imeli preko 1 ha polja (do 2-46 ha).
Dva sta ga imela izključno na bivšem zasebnem gruntarskem
ozemlju; sicer so ga morali pretežno na novo kultivirati. Polje
so imeli v raznih delih, le trije kompaktno. — Danes je 23 k a j
žarjev. Novi so slabiči; n a jja č ji ima 2-37 ha zemlje. Splošno je
opažati, da imajo stari več polja kot 1825. D vanajst k ajžarjev
ga ima preko 1 ha (do 3-85).
Obseg polja je zrastel od 46-56 na 66 85 (nj. od 16-37 na
19-77) ha.
N e m i 1 j e.
Zaselek je obdržal štiri hube od 1291. do danes. Je gručaste
oblike. Polje leži v blokih; posamezniki imajo parcele močno
pomešane; le eden ima polje v izrazito zaselški obliki. — O
skupni lastnini urbarji ne govore; 1825. je bilo skupnega sveta
še 058 ha; danes je vse razdeljeno. 1825. so bili grunti zelo trdni;
eden je meril 32-07, ostali 58-11—80-10 ha. — Prvotno obdelanega
polja so imeli 5'94—8 41 ha; povpreček znaša 7-19 ha. K asneje so
precej krčili in so p o lja do 1825. ojačili na 714—8-54 ha. — Po
obsegu so do danes ostali skoro nespremenjeni, le n a jja č ji je
padel na 66 46 ha. Isto v elja tudi za polje, ki ga ima n a jja č ji za
tri ha manj. S tem so se opomogle kajže.
1825. so bile tu štiri kajže, ki so zrastle izven gruntarskega
polja. Posestva so merila 982—17-85 ha. P olja (1-24—2-94 ha) so
si morali na novo pridobiti. Vsak je imel p olje v enotnem kom
pleksu, dva celo vso posest. — Danes je sedem k ajžarjev. Eden
od starih je sploh propadel, dva sta se malo ojačila; četrti je
dvignil posest od 10 03 na 22-29 (2 52 na 4-45) ha na račun osla
belega grunta. Vsi štirje novinci so slabiči, dva imata samo
kajžo.
Obseg polja je v zadnjih sto letih ostal skoro isti — 40-12
na 40-45 (nj. 12-66 na 12-88) ha.
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Log.
Tu naletimo od 1291. do danes na dva grunta. Poslopji obeh
sta v neposredni bližini. 1825. sta uživala gruntarja gozd in pašo
deloma zasebno, deloma (17 99 ha) skupno z nekaterimi sosedi.
T edaj sta grunta merila 17-26 (5-56), oz. 25-43 (7-17) ha. Polje je
imel vsak v enotnem kompleksu, a ne zaokroženo. — Danes sta
oba grunta nekoliko močnejša (20 03, 32-16 ha) na škodo sosednjih
Nemilj. — K ajžarstva tu že od nekdaj ni bilo. — P olja so zrastla
v zadnjih sto letih od 12 73 na 13-77 (nj. 4 54 na 4 50) ha.
Njivica.
Zaselek, ki je brez gruntov, je m lajšega postanka. Prvo
sled o njem dobimo v urbarju 1630., ki omenja tu štiri k ajžar je ;
o njih pravi, da ima vsak poleg k ajže vrtiček in lepo njivo, sicer
pa delajo laze v gmajni. 1825. je bilo v gručasti naselbini sedem
k ajžar jev. Štirje so imeli parcelo 17-99 ha skupno z enim kajžarjem z Rovt in obema gruntarjem a z Loga. Ti so bili tudi sicer
trdnejši (9-15—17-95 ha) in so verjetno nasledniki onih iz 1. 1630.
Ostali trije so imeli le 4-87—5-26 ha zemlje. Polje je bilo v blo
kih razdeljeno na zaselški način; imeli so ga večinoma v dveh
kompleksih (1-58—3 57 ha). — Danes je pet kajž. Skupne last
nine ni več; posestva štirih so ostala skoro nespremenjena, peto
se je povečalo deloma na račun obeh propadlih. — Obseg polja
je ostal skoro nespremenjen — 14-16 na 14 75 (nj. 5‘39 na 599) ha.
Rovte.
Zaselek je upravno razcepljen. Za nas pride le oni del v
poštev, ki pripada politično pod K ranj, cerkveno pod Selca.22 Do
16. stol. o zaselku ni sledu. T edaj se je pojavilo ime Routi, ki je
predstavljalo oni del, ki spada pod Radovljico. Na naš del na
selbine naletimo v urbarju 1500. Imenuje se „Srednitzi“ in šteje
dva grunta. 1630. sta imela skupen gozd in pašo, 1825. je bilo
skupnega sveta še 130 ha, danes je vse razdeljeno. Poslopja obeh
leže skupaj. Polje je v blokih in razdeljeno na zaselški način.
1825. sta merila grunta 26-39 (6 02), oz. 43 30 (6 85) ha. Danes je
tu en sam grunt, ki je nekoliko ojačen; meri 52-57 (10-98 ha). Z
ostalim delom so se okoristili gostači.
K ajžar jev je bilo 1825. pet. Posestva so merila 5—20-78 ha.
Polje so imeli samo trije (0-69—105 ha). Kultivirali so ga na novo
v neposredni bližini svojih kajž. — Danes je šest kajž. ki so pre
22 G lej K olonizacijo, 27/8.
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cej oslabele. Ozemlje, ki se je odcepilo od kajž, oziroma grunta,
ima v rokah devet posestnikov, ki imajo samo zemljo brez kajž.
Kako se je zem lja zdrobila, kaže dejstvo, da je imelo 1825. pet
posestnikov 1563 ha p o lja; danes si deli 18-03 ha polja 12 posest
nikov, od katerih jih ima devet pod 1 ha. N jive so zrastle od 6-73
na 9 34 ha.
Jamnik.
1291. se omenja zaselek kot „Naseciravn“, 1630. „Saitziraun“. Imel je skozi stoletja do danes štiri grunte. Poslopja treh
leže ob poti; polje imajo razdeljeno na zaselški način. Četrti
grunt leži malo proč in ima ozemlje zaokroženo. Polje je v za
selku razdeljeno na bloke; na hribu, k jer je cerkev, so „štuki“
v kvadratasti in pravokotni obliki; tu im ajo parcele vsi grunti
in dve kajži. — 1630. sta bila gozd in paša skupna; 1703. je
bil gozd že razdeljen, kar je razvidno iz tega, ker so se takrat
prepirali med seboj radi meje.23 1825. so imeli tudi pašo razde
ljeno. Tedaj so merili grunti 3230—62-47 (970—1073, eden le
5-98) ha. — Grunti so se do danes obdržali skoro nespremenjeni,
le eden je padel za 7 ha.
K ajžarjev je bilo 1825. 13. N aseljeni so bili okrog in okrog
prvotne naselbine; deloma so se zajedali v gruntarsko polje, a
večinoma so krčili na novo. Eden je imel samo kajžo, trije so bili
brez p olja; ostala posestva so merila 2-34—29-61 ha. Vsi ti so imeli
— razen enega — preko 1 ha polja. — Danes je 14 k ajžar jev. No
vinec ima samo kajžo. Ostali so padli ali zrastli, vendar ne na
račun gruntarjev.
Polja so zrastla od 51-67 na 58-16 (nj. od 17-14 na 17-57) ha.
Jelenšče.
Tu sta bili 1291. dve hubi, ki sta se obdržali do danes. 1630.
sta imeli skupen gozd in pašo poleg skupne lastnine sosednjih
dveh naselbin — obeh Dražgoš. 1825. skupne lastnine ni bilo. —
Poslopja obeh leže na eni strani poti. 1825. sta grunta merila
1910 (750), oz. 42-95 (8'17) ha. Polje sta imela med seboj pome
šano. Povpreček prvotno skrčenega polja znaša 7-03 ha. — Polo
žaj je do danes nespremenjen, le prvi grunt je v celoti zrastel
na 28-53 ha.
1825. so bile štiri kajže, ki so zrastle tik gruntarskih po
slopij na gruntarskem polju. Okrog k ajž so imele le malo vrta.
Sicer so morali na novo krčiti v gozdu, ali pa pašnik spreminjati
23 Sodni protokoli.
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v polje, ki so ga imeli v več delih. Posestva so merila 0-84 (0-62),
1*16 (0-78), 10-10 (0‘21), 12*19 (0'60) ha. Novih k a jž danes ni. Dve
sta obdržali stari obseg, dve zr asili na 29'98 (2-54), oz. 16-88 (0-36)
ha na račun gozda, ki je bil p rej v rokah tujcev. P olja so narastla od 17-68 na. 19-30 (nj. 4 62 na 5 35) ha.
D r a ž g o š e na Pečeh.
Zaselek je štel 1291. devet hub; poslopja so zrastla na za
hodnem delu današnje naselbine brez pravega reda. P olje je v
progah in blokih razdeljeno na zaselški način. 1630. sta bila gozd
in paša skupna, 1825. splošno razdeljena, le 131-72 ha gozda in
paše so uživali skupno; danes je tudi ta svet v zasebnih rokah.
1825. je bilo devet gruntov v obsegu 1492—25 79 (5 52 do
814) ha. P olja je prišlo povprečno na vsakega 6-36 ha. Y zadnjih
sto letih so se vršile precejšnje spremembe, ker se je naselilo
veliko gozdarskega delavstva. Danes je tu osem posestev, ki jih
lahko uvrstimo med grunte, vendar je med njimi le pet starih
gruntov, ki so se vsi ojačili. Dva od njih sta absorbirala po eno
kajžarsko posestvo. Merijo 16-95—4666 (4-79—9-56) ha. Eden od
starih gruntov je sploh razpadel, trije so tako oslabeli, da jih
upoštevam pri k ajžar jih ; m erijo 620—1765 (099—2-83) ha. Pač
pa so se tri k ajžarsk a posestva razvila do gruntarske stopnje;
merijo 1997—2904 (3-74—550) ha. Eden od teh gruntar jev je
lastnik treh starih kajžarskih posestev.
K ajžarstvo je bilo radi gozdarstva od nekdaj močno raz
vito. Gotovo so bile tu kajže že v 16. stol., ker jih omenja urbar
v tej županiji, vendar jih ni mogoče lokalizirati. 1825. je bilo
21 k ajžarjev, ki so se naselili na vzhodni strani gruntov proti Jelenščam na srenjskem pašniku. Posestva so bila najrazličnejšega
obsega — od 0 01—34 47 ha; p o lja so imeli v 2—6 kompleksih, a
zelo malo; samo dve posestvi sta ga imeli nad 1 ha. Morali so ga
na novo kultivirati. Leži skoro brezizjemno zase neodvisno od
gruntarskega večinoma na bivšem srenjskem pašniku, redkeje v
gozdu. Le izjemoma je imel kdo kako parcelo na bivšem gruntarskem polju. — Gozdarstvo je vzrok, da je število k ajžarjev
do danes poskočilo na 34. Pri starih posestvih je opaziti veliko
kolebanje. Nekatera so zrastla v grunte, devet jih je občutno
nazadovalo. Novinci so se deloma razvili na propadlih gruntih;
sicer je pa 11 takih, ki nimajo niti po 1 ha zemlje.
V
zadnjih sto letih je zrastlo polje od 69-95 na 82-10 (nj. 22-50
na 29-52) ha. Tujci so nazadovali, vendar ne tako občutno kot v
Dražgošah pri Cerkvi.
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Cerkvi.

Prvotna naselbina, ki je štela 1291. osem hub, je bila gru
časta. Prvotno polje, ki prehaja v ono sosednjih Dražgoš, ima
obliko prog in blokov ter je razdeljeno na zaselški način. 1630.
ni bil v skupni lasti samo gozd in pašnik, ampak tudi senožeti,
ki jih sicer ni bilo veliko. Verjetno so to one, ki leže zahodno od
naselbine sredi gozda v Jelovici. 1825. je bilo skupne lasti še
49 73 ha, danes okrog 1 ha.
Grunti so bili 1825. k a j različnega obsega; merili so 18-83
do 3811 (4 86—12-52) ha. Povpreček znaša 6-38 ha. Tudi tu so se v
zadnjem času vršile velike spremembe, dasi je število gruntov
ostalo isto. T rije grunti so namreč propadli; eden se je popol
noma razbil, druga dva imata kajžarski značaj z 10-43, oz. 3 32 ha
zemlje. Pač pa imajo značaj gruntov tri bivša k ajžarska po
sestva, ki merijo 43-56—59-88 (4-39—7'46) ha. Eden od novih grun
tarjev je absorbiral dve kajžarski posestvi. Ostali grunti so po
obsegu pretežno nekoliko narastli, pač pa imajo splošno manj
p o lja; pridobili so si ga k ajžarji.
Kajžarstvo je radi gozdarstva močno razvito. 1630. je ome
njen en kajžar. 1825. jih je bilo 16. K ajže so postavili — razen
enega — izven gruntarske naselbine na srenjskem pašniku po
polnoma zase bodisi poleg cerkve, bodisi na zahodni strani prvot
ne naselbine, ločeni od nje po gruntarskih sadnih vrtovih. Ta
del je popolnoma gručast. Vsa polja so morali na novo kultivirati
v gozdu ali na pašniku. Imeli so jih v raznih delih. Pač pa so
imeli nekateri parcele v prvotno skupnih senožetih. Verjetno so
to nasledniki starejših iz dobe, ko so bile senožeti še skupna last.
Po obsegu so bila posestva zelo različna. Tri so merila manj kot
po 1 ha, ostala 164—16 94 z 002—2-43 ha polja, ki so ga imela
pretežno manj kot 1 ha. — Danes je 25 k ajžarjev. Značilno je,
da starejši po obsegu posestev splošno napredujejo; le par jih
nazaduje, a celo ti normalno večajo p o lja; to ne gre toliko na
račun novega kultiviranja — sa j so polja narastla od 7468 le na
83 55 (nj. 19-61 na 23-52) ha — kolikor na račun gruntarskega
polja. Novinci niso slabiči. Kupili so dosti parcel, ki so jih tu
imeli tujci v posesti. T rije imajo m anj kot po 1 ha zemlje, ostali
zelo različno — izjemoma celo 17-76 (2-42) ha.
T ujci imajo na ozemlju zadnjih treh naselbin precej parcel.
Tu so veliki gozdovi, za katere je tekla v začetku 19. stol. pravda
med loško komoro (569-53 ha), oziroma občino Selo (111-52 ha) in
železnikarskimi fužinarji. Selo je zmagalo, loška komora je pro
padla. Enako sta se bojevali občina Lancovo in Dražgoše za velik
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gozd na severni strani Dražgoš. Tu so 1840. zmagale Dražgoše. —
1825. so imeli tujci 1008 ha gozda v te j kat. občini. V zadnjih sto
letih so domačini — zlasti k a jž a rji — do neke m eje absorbirali
ta posestva. T ujci imajo danes še 886 ha gozda, ki je največ v
posesti naslednikov železnikarskih fužinarjev; tako je n. pr.
137 ha v enih rokah.
Rudno.
Leži v stranski dolini v Rudenski grapi poleg potoka Češ
njice. Sem so že od nekdaj težile sosednje naselbine; tu je bilo
središče rudenske županije. Zaselek, ki je štel 1291. devet hub,
je gručast. Polje ima obliko prog in blokov; razdeljeno je na ne
pravilne delce. Gozd in paša sta bila 1630. skupna last, kar se je
deloma ohranilo do 1825. Takrat je bilo skupnega sveta 9-10 ha,
medtem ko so od 24 01 ha gozda uživali tri četrtine gruntarji, eno
četrtino k ajžar ji. Danes skupne lastnine ni.
Urbar z 1. 1630. pravi, da je tu devet malih in slabih kmetij,
kar je tudi sicer razvidno; sa j je imel tedaj kar štiri hube Ju rij
Plaveč, fužinar iz Železnikov; od ostalih sta bili dve zelo zadol
ženi. 1825. je imela vsaka svojega gospodarja. Merile so 12-11
do 18 66 ha; prvotno obdelanega polja je bilo 4 69—9 09 ha; po
vpreček znaša 6 78 ha. Do danes se je obdržalo sedem gruntov.
Dva sta propadla; prvi je padel od 16 94 (6-92) na 9-31 (3-20) ha,
drugi 12-11 (5 84) na 6 03 (2-37) ha. Na njunin račun so se deloma
razvile številne kajže. Ostali grunti se splošno drže, a v glavnem
imajo m anj polja kot 1825.
1630. je bilo verjetno kakih devet k ajžarjev, ki so bili po
večini obrtniki (mlinar, kovač, žagar). V tej dobi se je k ajž ar
stvo precej razmahnilo vsled b o ja za gozdove med fužinarji in
zemljiško gosposko.24 1825. je bilo 18 k ajžarjev. K ajže so zrastle
deloma zraven naselbine na srenjskem pašniku, deloma tik
naselbine ob Češnjici navzgor. Večinoma so imeli tedaj 2—4 ha
zemlje; le šest jih je imelo nad 1 ha polja. Polje so imeli pre
težno v 2—4 delih; morali so ga na novo kultivirati. N ajveč njiv
so imeli takoj zahodno od naselbine v velikem kompleksu med
srenjsko pašo in gozdom. Tu ni bilo 1825. niti ene gruntarske
parcele, dasi predstavlja to ozemlje podaljšek gruntarskega po
lja. Sicer so krčili na novo v gozdovih sem in tja. Samo dva sta
imela po eno parcelo na prvotno gruntarskem polju. — Danes je
30 k ajžarjev ; šest jih ima m anj kot po 1 ha zemlje, večina 4 do
7 ha, trije celo čez 10 ha. Splošno im ajo več p olja kot 1. 1825. —
večinoma 1-50—3 ha, dva celo čez 4 ha, 11 pod 1 ha. To gre deloma
24 G le j: K olonizacija, 102—106.
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na račun gruntarskega polja, deloma so na novo kultivirali. S a j
je celotno polje zrastlo od 82-97 na 99 72 (nj. 20-29 na 28-29) ha.
Tu je ozemlje, čigar gozdove so si lastili v prejšnjih sto
letjih železnikarski fužinarji. Posledica se kaže 1825. Dva po
sestnika iz Železnikov sta imela 1-92, oz. 29 69 ha, a skupni fuži
n arji 43-14 ha gozda; pač pa so v teh gozdovih imeli pravico do
paše vsi prebivalci z Rudna in deloma s Češnjice. — Danes je to
ozemlje splošno razdeljeno v m anjše dele in je last posamezni
kov iz Železnikov.
Novak.
1291. je naselbina omenjena v urbarju kot „Nachrib“ in je
štela štiri hube. Vsi u rb arji od 16. stol. dalje poznajo tu samo
eno hubo, ki se je ohranila do danes kot samotna kmetija, ob
dana okrog in okrog z gozdom. Že 1630. je imel grunt v zasebni
lasti gozd in pašo. 1825. je meril 58-72 (10-38) ha; v zadnjih deset
letjih je narastel na račun tujcev na 71-39 (13-21) ha. N jive so se
pomnožile od 4-56 na 5-79 ha. — Severno od gozda leže precejšnji
travniki, ki so verjetno delen ostanek propadlih hub; so last
posameznikov z Rudna.
Dobroslica.
Naselbina z dvema gruntoma je zrastla v dobi med 1318.
in 1500. L. 1630. sta imela grunta skupno pašo; radi gozda so jim a
delali neprilike sosednji železnikarski fužinarji. 1825. je bila vsa
zem lja razdeljena, v kolikor je nista uživala skupaj s sosedi (gl.
spodaj Podlonk). P olja imata v blokih vsak zaokroženo (aglo
m eracija). 1825. sta merila grunta 16-82 (13-46), oz. 17-38 (9-59) ha.
— Obdržala sta se do danes; le prvi je izgubil okrog 5 ha polja,
ki so ga pridobili posamezniki s Podlonka. — Zato je obseg polja
padel od 23-05 na 16'96 (n j. 4-48 na 3-63) ha.
Podlonk.
1291. sta bili tu dve hubi; od 1318. do 1500. je narastel za
selek na šest hub. Prvotni sta bili slovenska, ostale štiri nemška
ustanova.25 Vseh šest gruntov se je ohranilo do 1825. Po dva in
dva posestnika sta imela poslopja v neposredni bližini; polje, ki
je v blokih, sta imela dva posestnika zaokroženo (aglomeracija),
sicer pa po dva in dva soseda v enem kompleksu pomešano. Zem
ljišk a odmera je bila različna. Dva sta imela 6-46, oz. 6 61, ostali
9-97—16-35 ha polja. Vprašanje radi gozda in paše je bilo 1825.
25 G le j: K olonizacija, 52/3.
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precej zapleteno. Deloma je bil ta svet razdeljen (12-71—3109
ha), deloma skupen. Vsa kat. občina Sv. Križ (Podlonk, Prtovč,
Škovine, Dobroslica) je imela 70 78 ha skupne paše; Podlonk in
Prtovč sta imela 20 75 ha skupnih senožeti ter 10817 ha skupnega
gozda in paše; sam Podlonk je imel 69 03 ha skupnega sveta.
Skupna lastnina je še danes deloma ohranjena. Tako ima srenja
Podlonk 45-13 ha skupne paše; pašo v obsegu 24 94 ha uživajo
tako, da imajo gruntarji 9/ei pravice, od starih k ajžarjev samo
dva nič, ostali po % (eden 3/ei), od novih k ajžarjev le štirje po
2/«j. — Gruntov je danes pet; pretežno so se nekoliko ojačili;
merijo 2Ì-38—48-78 (8-45—16-99) ha. Šesti je padel na obseg trd
nejše kajže.
K ajžarstvo se je močno razvilo predvsem radi gozdarstva.
1630. je omenjen samo en kajžar, ki je imel žago, pa je propadla.
1825. jih je bilo 11. K ajže so zrastle med gruntarskim poljem na
srenjski paši deloma na kupu, deloma razmetano. T rije so bili
navezani samo na uživanje skupne lastnine, k je r so delali laze;
ostali so imeli razmeroma precej gozda in paše (9 07—36-49 ha).
Polje so imeli trije v enem, ostali v 2—5 kompleksih; morali so
ga na novo kultivirati; sicer so ga pa imeli malo (006—2-21 ha).
— Do danes je število k ajžar jev narastlo na 29. Stari k ajž arji so
večinoma posest pomnožili na račun skupne lastnine; le eden je
nazadoval; njih posestva merijo 9-47—42-42 (2-69—6 66) ha. Od
novih so trije trdni (19-37—45-38 s 3-94—612 ha polja); drugi so
revni; s a j jih je sedem, ki im ajo m anj kot po 1 ha zemlje.
Polje je v celoti narastlo od 7490 na 136-02 (nj. 31-13 na
39-96) ha.
Tu se razprostirajo veliki gozdovi, za katere so se bojevali
železnikarski fužinarji z loškim gospodstvom, oziroma občino
Selo. Boj se je končal 1840. Občina Selo je dobila 234 ha, loška
komora je obdržala le 221 ha, a fužinarjem je pripadlo 381 ha.
Kar so dobili fužinarji. je danes last enega posestnika iz Želez
nikov (417-47 ha), medtem ko je ozemlje loške komore razdeljeno
med številne posestnike tako, da imajo prebivalci Podlonka n aj
manj, Železnikarji največ. Tako se tujci danes zajedajo v podlonško ozemlje s 567 ha.
Prtovč.
Naslednjih osem naselbin tvori takozvano soriško ozemlje,
ki ga je koloniziral zemljiški gospod s tirolskimi Nemci proti
koncu 13. in v 14. stol.26
20 G le j: K olonizacija 46—70.
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Prtovč leži v višini 1011 m. Skozi stoletja je do 1825. obdržal
štiri grunte, katerih poslopja so zgrajena v gruči. Polje je raz
deljeno pretežno v proge. Vsak grunt ima zemljo enakomerno
porazdeljeno preko gruntarskega polja. V petih kompleksih je
zastopan vsak gruntar z eno progo. V izrazito gorskem svetu in
na ozemlju pozne kolonizacije naletimo torej na razdelitev na
delce. Zato sem mnenja, da se kaže v tem pojavu neka sistema
tičnost v koloniziran ju soriškega ozemlja.27 Ilešič meni, da vidim
v razdelitvi na delce „posledico m lajšega kolonizacijskega iz
vora“ .28 Tega ne trdim, ker bi moral sicer — seveda zaman —
iskati delcev v še mlajšem kolonizacijskem ozemlju Davče in
Martinj vrha. Povdariti sem hotel le dejstvo, da je soriško ozem
lje koloniziralo v raznih etapah istočasno večje število novih
naselnikov in da so gozdove vzajemno krčili ter spreminjali v
polje. Drugače je potekala kolonizacija v Davči in Martinj vrhu;
tam so kolonizirali pretežno posamezniki in zato je zeml jiška raz
delitev bistveno drugačna.
V
primeri z ostalimi soriškimi kolonisti imajo prtovški
grunti malo polja. Prvotno obdelanega so imeli 1.1825. 4-85 do
8-93; povpreček znaša 5 95 ha. K asneje so ga do 1825. skrčili še
0'25—0 67 ha. Pač pa so imeli v posesti obsežne gozdove in paš
nike deloma v zasebni (7-34—12-71, eden celo 40-61 ha), deloma
v skupni lasti. Sama sren ja Prtovč je imela 23 91 ha sveta (ostalo
gl. str. 33). — Danes položaj ni tako zamotan. Skupna last je
omejena le na Prtovč, ki ima gozda in paše 141-33 ha; posamez
niki imajo različne pravice (2/26—7/20). — Do danes so se ob
držali trije grunti, ki merijo 13-48—25-54 (7-41—13-93) ha. Četrti
je padel od 45-78 na 4-30 (5-13 na 4-29) ha; polje je v glavnem
obdržal, ostalo so pokupili tujci, ki so dvignili svojo posest od
1610 na 37-97 ha.
1630. je bil tu en kajžar, ki je imel kajžo brez zemlje. 1825.
je merilo posestvo 1-61 (061) ha. Polje, ki je bilo v enem kom
pleksu, je moral kultivirati na novo v gozdu. — Danes so trije
k ajžarji. Stari je obdržal obseg posestva, novi ima samo polje
(1-45 ha).
Celoten obseg polja je zrastel od 3653 na 42-02 (nj. 1756
na 17-45) ha.
Ravne.
Zaselek leži 1130 m visoko. Ime (1500. „Im Ewendtlein“ ) le
relativno odgovarja legi. Hiše so posejane po precej strmem
27 K olonizacija, str. 58.
28 Ilešič S., 1. c., str. 78.
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bregu. A če pridemo sem od Torke, kakor je šel zelo verjetno
kolonist, in če primerjamo ta svet z ostalim proti Ratitovcu, se
ne čudimo, da je kolonist ozemlje z malenkostno ravnino tako
imenoval. — Prvič naletimo na zaselek v u rbarju 1500. s štirimi
hubami, ki so se obdržale do danes. Možno je, da so se istočasno
naselili le trije gruntarji. N jih poslopja leže v eni vrsti; polje v
blokih imajo razdeljeno na zaselški način. Četrti ima poslopja
vstran in okrog njih polje zaokroženo. — Vzhodno od Raven leži
velik kompleks senožeti, ki so bile prvotno očividno skupna last
Raven in Torke. Okrog tega sveta je namreč slab gozd in paša v
obegu 127-29 ha, kar je bilo 1825. splošno skupna last Raven in
Torke, deloma tudi Zabrda. Pri eni od teh parcel je imela pravico
do lesa Torka, do paše pa Ravne in Zabrdo. 1825. so bile senožeti
v rokah posameznikov z Raven, le vzhodni del (8 ha) je pripadal
gruntar jem a s Torke. — Ravne same so imele tedaj 100 85 ha
skupnega gozda in paše, ki je v velikem delu skalovitega zna
čaja. Danes je 10915 ha paše in gozda v skupni lasti Raven in
Torke; Ravne same im ajo 54-70 ha skupne paše.
1825. so merile gruntarske njive in travniki 7‘25—15-07 ha,
a senožeti 8 30—19 53 ha. Če upoštevamo oboje, je prišlo na po
samezne grunte 20—27 ha. Visoka odmera ne iznenadi, ker je
zem lja slabe kakovosti. Gozda in paše so imeli v zasebni lasti
7"05—899 ha. — Do danes so se obdržali vsi grunti, le eden je
precej padel, s čimer so se okoristili ostali grunti in nova kajža.
1630. je bil tu en kajžar, 1825. trije. So mali posestniki, ki
so imeli kajže in polja (0-30—2-02 ha) izključno na srenjskem
svetu. Zasebnega gozda in paše takorekoč niso imeli. Pomagali
so si z lazi, ki so se do danes ohranili. — Danes so štiri k ajžar ji.
Stari so obdržali posestva; novi je zrastel na oslabljenem gruntu
(7-42 s 6-36 ha polja).
Novih krčenj v zadnjih sto letih ni bilo; polje je zrastlo le
od 101-55 na 103*79 (nj. 23.12 na 24 37) ha.
Torka.
Leži v višini 1240 m tik pod Ratitovcem. Naselbina je štela
od ustanovitve do danes dva grunta. Poslopji obeh sta v nepo
sredni bližini. Polje imata v blokih tako, da deli eden s svojim
poljem sosedovo v dva večja dela. Oba grunta sta znatnega ob
sega. 1825. sta imela njiv in travnikov 9-44, oz. 8-92 ha, senožeti
9 91, oz. 12-30 ha. Gozd in paša sta bila skupna Torki in Ravnam,
kar se je do danes deloma ohranilo (gl. zgoraj). Sicer ima samo

POSESTNE RAZMERE V SELŠKI DOLINI.

37

Torka 24-54 ha skupnega gozda in paše, a 12 84 ha le oba grunta,
ki sta obdržala do danes obseg iz 1. 1825.
1825. sta bila tu dva k a jž a rja z 0*11, oz. 4-02 ha zemlje. Večji
je imel poslopje na gruntarskem svetu, vendar si je moral polje
večinoma na novo kultivirati kakor tudi manjši, čigar k ajža je
bila na skupni paši. Danes je le en kajžar, ki je malenkostno
dvignil posest.
Novih krčen j ni bilo (43-83 na 43-77 ; nj. 8-76 na 8-20 ha).
Z a b r d o.
1500. se omenja zaselek kot „Undern Hohenekh“. Staro kot
novo ime točno označuje lego naselbine, ki dosega višino 1240 m.
Tu so se skozi stoletja obdržali trije grunti. Poslopja so zidana
v vrstnem redu ob poti. Pri poslopju ima vsak malo p o lja; sicer
so parcele v blokih močno razdrobljene; zlasti eden ima polje
v vseh delih enakomerno. 1825. so imeli polja 17 09—18 65 ha,
gozda in paše le 0 03, 0-24, 2-38ha. Vse drugo so uživali skupno
(136-61 ha); na ozemlju 2052ha je imelo Zabrdo sopravico do
paše z Ravnami, oz. Ravnami in Torko. — Danes uživajo ozemlje
v obsegu 101-27 ha vsi prebivalci naselbine, 8-30 ha gozda le vsi
trije gruntarji, ki so obseg posestev neznatno dvignili. Sicer
im ajo nekaj paše tudi skupaj s T rojarjem in Zg. Dan jam i
(gl. sp.).
1630. sta bila tu dva k ajžarja, ki sta redila čez zimo vsak
po eno kravo. 1825. so bili trije z 0-32—0 68 ha zemlje. K ajže so
bile postavljene v gruči na bivšem gruntarskem polju ; polja so
kultivirali v gozdu. Novih k ajžarjev ni. Posestva starih so ob
držala obseg, le eno je zrastlo na 2-27 ha.
Polje je ostalo pri starem obsegu (od 54-79 na 55 64; nj. 18-16
na 18-02 ha).
T r o j a r.
Naselbina z dvema gruntoma ni bila istočasno kolonizirana;
urbar 1318. omenja eno hubo; verjetno se je drug gruntar prav
kmalu za onim tu naselil, zakaj polje imata razdeljeno na zasel
ški način. En posestnik ima poslopji na eni strani, drug mu je
sosed takoj na drugi strani poti. Pašo sta imela 1630. skupno, gozd
je bil tedaj deloma razdeljen. Verjetno sta imela tudi skupne
senožeti z Zg. in Sp. Dan jam i (gl. sp.). — 1825. je bila vsa zem lja
razdeljena; eden je imel le 187, drugi 26-83 ha gozda in paše.
Jasno je, da sta imela prvotno enake deleže. P olja sta imela tedaj
16 49, oz. 15-79 ha. Oba grunta sta se ohranila do danes; po obsegu
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sta bolj izenačena: močnejši je padel na 23-58, slabši se dvignil
na 32-25 ha. 1-73 ha paše uživata skupno sama, a 86‘89 ha skupa j
z Zabrdom in Zg. Danjami.
Obseg polja je ostal skoro nespremenjen (32-28 na 3165;
nj. 10-50 na 1074 ha).
Zgornje Danje.
Ime odgovarja legi le v toliko, ker leži zaselek nad Sp. D a
njami, sicer pa ni zgrajen na dnu, ampak na gorskem pobočju v
višini 1120 m. Ime nas opozarja, kako moramo biti previdni, k a
dar hočemo s pomočjo krajevnega imena razložiti čas koloni
zacije. Y našem slučaju bi prišli do jasnega zaključka, da so
Spod. D anje starejše, ker leže v dnu, od koder so dobile ime. A
upoštevati je treba, da je ime D anje m lajše — sekundarno. Seli
sta se prvotno (1500.) imenovali „Zu Ober Hueben“ in „Zu Nider
Hueben“ in je celo verjetno, da so bile Zg. D anje nekoliko prej
kolonizirane.29
Zaselek, ki je štel od začetka do 1825. štiri grunte, leži ob
poti tik gozda na robu p o lja; poslopja so v rahli zaokroženosti
malenkostno oddaljena drugo od drugega. Gozd in paša sta bila
1630. skupna last, 1825. le še deloma v obsegu 88-53 ha. Zasebno
so imeli tedaj 4 87—5-88 (eden le 0 49) ha gozda in paše. Skupna
last se je tu kot v sosedn jih naselbinah do danes ohranila. Zg. D a
nje, Tro ja r in Zabrdo uživajo skupaj 86-89 ha paše, 20-02 ha samo
ves zaselek Zg. D anje — torej tudi novi kajžar. — Kakor v
Ravnah naletimo tudi tu na velik kompleks senožeti, ki je
ločen od zaselka po gozdu. Tu so imeli 1825. parcele posestniki
Zg. Danj, Sp. D anj in Trojar. Več kot verjetno je, da so bile te
senožeti nekoč skupna last teh treh naselbin. — P olje imajo raz
deljeno na nepravilne delce; 1825. ga je imel vsak zraven po
slopij prav malo, a sicer po vsem kopleksu precej enakomerno
razdeljeno na 7—12 delov. Tu so tedaj imeli 5-47 do 8 66 ha njiv
in travnikov, v senožetih 3-66—11-21 ha, skupaj 10-41 do 19 87 ha.
Povprečno je prišlo na vsakega 7-13 ha njiv in travnikov ter
6-61 ha senožeti. Celotni grunti so merili 12 68—25 80 ha. — Do
danes so se trije ohranili, ki so po obsegu vsi ojačeni (22-89 do
3408 ha); polje so obdržali v starem obsegu. Četrti je padel od
12-68 (12-15) na 9'20 (3-51 ha) in ga štejem med k ajžar je.
1825. je bila tu ena k ajža na gruntarskem svetu tik pod
gozdom. Posestvo je merilo kom aj 1-12 ha. Parcele so bile pre
težno v bivših skupnih senožetih in malenkostno na gruntarskih
29 G le j: K olon izacija 57.
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poljih. — Poleg propadlega gruntarja sta danes še dva k ajž arja
z 2 98 (265), oz. 6-81 (0 99) ha zemlje, ki sta se opomogla s pro
padlim gruntom.
Obseg polja je v zadnjih sto letih celo neznatno padel —
od 55 06 na 50-13 (nj. zrastle od 14-53 na 15-02) ha.
Spodnje Danje.
Vas leži 890 m visoko v dnu, kar ime samo označuje. Ima
podolgovato obliko; v gornjem delu so poslopja na kupu. Do
1825. je štela deset gruntov.
Gozd in paša sta bila 1630. skupna last, 1825. le deloma v
obsegu 107-75 ha; v zasebni lasti so 'imeli tedaj 3-29—5-14 ha gozda
in paše. Tudi senožeti so bile nekoč skupne (gl. str. 37); 1825. je
bil skupen le še kompleks 12-83 ha, ki je ležal na južni strani
njiv. — Obseg skupnega ozemlja je danes večji, kar gre verjetno
na račun Sorice. 15 solastnikov — 12 starih in 3 novi, ki so ver
jetno nasledniki propadlih gruntov — uživa 281-67 ha gozda in
paše; 10 solastnikov 6 08 ha paše in travnikov; 40-15 ha gozda po
samezniki od 3/з5 (grunti) do 7 з5Polje imajo razdeljeno na nepravilne delce. Parcele so
močno razdeljene v obliki prog, oziroma malih blokov. 1825. je
imel vsak grunt poleg poslopja zelo malo zem lje; ostale parcele
so se razprostirale preko vsega polja v 13—22 delih. N jiv in trav
nikov so imeli 615—8-55 ha, senožeti 2 92—8-25 ha, skupno 9 93 do
16 04 ha. Povpreček za njive in travnike znaša 7-76 ha, za senožeti
541 ha. Celotni grunti so merili 14-52—1941 ha. — Do danes se
je ohranilo osem gruntov, ki so se večinoma malo ojačili; ostala
dva sta padla od 19 41 na 8 69, oz. 15-25 na 0-94 ha.
1825. sta bila dva k a jž a rja z 0-37, oz. 891 (5-48) ha zemlje.
Polje sta imela deloma v gruntarskem kompleksu, deloma sta na
novo kultivirala; k ajži sta zrastli v naselbini. K ajžarstvo se je
do danes zelo močno razmahnilo deloma na račun propadlih
gruntov, deloma radi novega krčenja. P olja so namreč zrastla
od 132 28 na 143-49 (nj. 37-63 na 42-66) ha. Tako je danes tu 14
k ajžar jev, od katerih ima devet m anj kot po 1 ha zemlje, a najja č ji je propadli gruntar z 8 69 ha sveta.
1825. so imeli tu posestniki Sp. Sorice 10 ha gozda, danes ga
imajo 18-42 ha; v posesti Zg. Sorice je danes 17-19 ha gozda.
Sorica.
Sorica, ki leži 800—890 m visoko, je bila skozi stoletja
upravno središče nemških naselbin v Selški dolini. Zato ne pre-
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seneča, da se je ta vas izmed vseh naselbin soriškega ozemlja
najbolj razvila.
Urbar iz 1. 1291. omenja 19, oni iz 1318. celo 23 hub; vsi
ostali urbarji od 1500. dalje poznajo le 15 hub, le oni iz 1582.,
1588. in 1604. po 16 hub. D a je število hub tako padlo, je raz
umljivo. Tu se je namreč proti koncu 13. stol. začela nemška
kolonizacija, ki se je spočetka osredotočila samo na Sorico. Šele
čez nekaj let so ise začeli širiti dalje proti vzhodu do Podlonka.
V začetku zato niso dosti izbirali, radi česar je moralo več hub
propasti. Vasi niso istočasno kolonizirali, kakor lahko razberemo
iz urbarjev 1291. in 1318. Iz teh je razvidno, da je bilo tu do 1291.
dvajset hub (od teh verjetno dve „V Dolini“); okrog 1291. so
ustanovili zopet eno, 1310. dve, od 1310—18. zopet dve. Po tradiciji
sodeč so ustanovili prvotno samo osem hub, za kar bi precej
govorila tudi rekonstrukcija na podlagi kat. mape. Zelo verjetno
je bila prvotna istočasna kolonizacija iz 1. 1283. osredotočena na
Sp. Sorico, ki bi bila tako starejša od Zgornje. Tu je bilo namreč
1825. sedem gruntov; vsak je imel polje v lepi progi; poslopja
leže v rahlem loku sredi prog. Taka zemljiška razdelitev nas v
hribovitem svetu preseneti in kaže na veliko verjetnost istočasne
kolonizacije. Proge, ki imajo spočetka smer sever-jug, se vedno
bolj obračajo, ker so spodaj dosti bolj široke. Nato dobimo drugo
skupino treh gruntov. Tudi tu so poslopja v neposredni bližini
sredi prog. N jih proge, ki se navezujejo na prejšnje, imajo vedno
bolj smer zahod-vzhod. Ker sta jim bila na poti grunta Y Dolini,
niso mogli prav razviti svojega obsega. Zato sodim, da sta bila
grunta V Dolini, katerih polje je tudi nadaljevanje onega iz
Sp. Sorice, starejša kakor ti trije. Grunti v Zg. Sorici nimajo več
take razdelitve. Poslopja so dosti bolj razmetana; polje, ki med
seboj meji, je navadno zaokroženo. Med tem ko so spodaj gozdne
hube, imamo tu opravka več ali manj z aglomeracijo samotnih
kmetij, ki so jih kolonizirali več ali manj posamezniki. — Re
konstrukcija na podlagi kat. mape iz 1. 1825. je pokazala 15 grun
tov. Šestnajsti grunt je mogoče iskati v posesti, ki je pomaknjena
proč proti zahodu; je zaokrožena in meri 8‘28 ha. N ajbrže je
bila zgodaj tako močno okrnjena, pa je večina urbarjev ni več
upoštevala kot grunt.
Urbar iz 1. 1630. omenja, da ima osem gruntarjev (brezdvomno zgornjih) gozd že na bohinjski, sedem na loški strani.
Pašo so imeli tedaj vsi skupno. Zlasti so bili lepi pašniki, ki so
jih uživali skupno posestniki iz Sorice, Y Dolini in Sp. Dan j na
planini Poreznu; planino so imenovali „windt Alben“ (1630) —
torej slovenske planine —, kar je razumljivo, ker so jih prej
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uživali izključno Slovenci iz srenje G orje sev. od Cerkna. Skup
na lastnina je bila še 1825. močna. Takrat niso imeli trije grunti
zasebno takorekoč nič paše in gozda (do 033 ha), ostali tudi samo
do 11-41 ha, le eden je imel 23 44 ha. Pač pa je imela vsa soriška
sren ja 12-61 ha paše in 55-83 ha gozda, v katerem sta imela pašo
grunta št. 3. in 4. iz Sp. Sorice. Sama Sp. Sorica je uživala skupno
286-25 ha sveta, ki so ga splošno lahko izrabljali vsi — razen
župnišča in mežnarije ter gruntov št. 3. in 4., ki sta nekoč spadala
k Zg. Sorici, kar sklepam iz urbarja 1630., po katerem sta imela
gozdove na bohinjski strani. Deloma sta imela sopravico do paše
oba grunta V Dolini. Poleg tega je imela Sp. Sorica 10 ha sveta
skupaj s Torko. — Zg. Sorica je imela 879 97 ha skupnega sveta,
ki so ga uživali poleg nje tudi župnišče in mežnarija, grunta
št. 3. in 4., trije posestniki s Podporezna in malenkostno eden z
Davče. — V kasnejših desetletjih je Sp. Sorica obdržala skupno
zemlje v obsegu 282 42 ha, ki jo izrab ljajo iste hišne številke kot
1825. Novinci torej ne p rih ajajo v poštev. Pač pa je skupna last
nina v Zg. Sorici znatno reducirana; 534 50 ha je uživalo 36 po
sestnikov (3 iz Sp. Sorice, 1 iz Sp. D anj); novinci v splošnem ni
m ajo nič pravic. 1926. je Zg. Sorica razdelila zarastlo skupno
lastnino (paša je še ostala skupna) v obsegu 388 ha. Gruntar ji
Zg. Sorice, 2 Sp. Sorice (št. 3 in 4) in 2 v Dolini so dobili po e/105,
stari k ajžar ji Zg. Sorice, 2 Sp. Sorice in župnišče po 2/106 in le
trije novi k ajž arji Zg. Sorice po Vm- — Tudi tu naletimo na ve
like senožeti- ki so bile spočetka skupna last, kar sklepam po
analogiji ostalega soriškega ozemlja in ker leže sredi še 1825.
skupnega ozemlja; razen tega ima tu več k ajžarjev poleg gruntarjev svoje parcele.
N jiv in travnikov so imeli 1825. posamezni grunti 4-26—15 81
(eden 26 35) ha; če upoštevam še senožeti, so imeli 13 62—29 36 ha
obsega. — Do danes so se grunti znatno razkrojili iz istih vzro
kov kot oni v dolini. Ohranilo se jih je le 11, pa še ti so veči
noma oslabljeni. Merijo 10-79—51-41 (7-88—30 28) ha.
Močno je bilo od nekdaj tu razvito kajžarstvo. Verjetno je
bilo že 1500. 13 k ajžarjev. Pečali so se z obrtjo, kar dokazujejo
njih rodbinska imena. Na podlagi takratnih rodbinskih imen
namreč lahko sklepamo na poklic, s a j so se rodbinska imena
prav v oni dobi začela stvarjati. 1630. je bilo v vsej soriški
(nemški) županiji 19 k ajž ; štiri od njih navaja urbar pri drugih
naselbinah. 1636. so bile zopet tri nove. Do zač. 18. stol. je bilo
v Sorici kvečjemu 18 k ajžarjev. Pretežno so imeli samo kajžo
in kak vrtiček, redno pa so redili 1—4 krave; paše so imeli do
v olj na skupnem ozemlju. Do 1825. je kajžarstvo malenkostno
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narastlo. V Sp. Sorici so bili takrat trije k ajž arji poleg župnišča
in m ežnarije; Zg. Sorica jih je štela 17. Cerkev in župnišče le
žita sredi gruntarske proge; sicer so imeli k ajž arji v Sp. Sorici
polje na bivšem srenjskem svetu. \ prvotno skupnih senožetih
je imel samo eden posest (2-15 ha). V Zg. Sorici so se k ajžarji
naselili kompaktno na srenjskem pašniku, k ajžarsk a polja na
bivšem gruntarskem ozemlju so bila prav malenkostna, pač pa
so imeli po večini jako znatne parcele v senožetih, ki so bile
nekoč skupne (do 12*28 ha). Sodim, da so se ti k ajž arji razvili
prej kot onih par v Sp. Sorici ter tako postali deležni bivših
skupnih senožeti. Sicer so tudi tukaj kultivirali bivše skupne
gozdove in pašnike. Poleg k ajže je imel vsak kako malenkost;
polje so imeli v 2—3 delih. — \s e g a polja so imeli skupaj samo
28-34 ha, a senožeti 107 59 ha. Paše in gozda niso imeli v zasebni
lasti takorekoč nič. Y Sp. Sorici je imela le m ežnarija malenkost
(1-78 ha); v Zg. Sorici ni 12 k ajžarjev imelo nikake gozdne ali
pašniške parcele. Pač pa so uživali skupno lastnino. — Л zad
njih 100 letih se je kajžarstvo močno pomnožilo — predvsem na
račun propadlih gruntov; mnogo so tudi na novo kultivirali;
njive so namreč zrastle od 73 na 88 23 ha. V Sp. Sorici jih je
danes 15; eden od teh je propadel gruntar s 6 59 (2 52) ha zemlje.
Stari so razen enega vsi nazadovali: novinci so deloma slabiči —
6 jih ima manj kot po 1 ha zem lje; eden ima izjemoma 8-27
(2-49) ha sveta. — V Zg. Sorici je narastlo število od 17 na 43. Dva
sta posestnika na propadlih gruntih z 9 97 (6*23). oz. 0 45 (0 45) ha
zemlje. Stari k ajž arji so se deloma ojačili do 11-21 (996) ha. de
loma so padli. Novinci so večinoma slabiči: 17 jih je, ki imajo
manj kot po 1 ha zemlje. Položaj je tem težji, ker splošno ti
nimajo pravic do skupne zemlje.
1825. so imeli sosedje 15-04 (1472) ha zemlje, danes je imajo
44 (20-41) ha.
V Dolini.
Tu ležita v dolini dva grunta tik poleg srednjega dela So
rice; ustanovljena sta bila najbrže pred 1. 1291. (gl. str. 59.) Go
spodarska poslopja obeh leže v neposredni bližini. Vsak grunt
ima polje popolnoma sklenjeno. 1825. sta imela 8 47, oz. 819 ha
polja in 7 92, oz. 210 ha senožeti. 1650. sta uživala gozd in pašo
skupno s Sorico, kar se je deloma ohranilo še do 1. 1825., deloma
sta tedaj imela gozd in pašo v zasebni lasti (17-77, oz. 19-25 ha). —
Eden od gruntov je padel do danes na 24 98 ha. — Skupen obseg
polj je sicer nekoliko nazadoval, a zrastle so njive od 10-51 na
12-25 ha.
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C. Naselbine v hribovju desne strani Selške doline.
Ozemlje na vzhodni strani do Martinj vrha je bilo v sploš
nem kolonizirano do 1. 1291.30
Sv. T o m a ž .
Ime je m lajšega izvora. U rbarji im enujejo naselbino Kozlov
hrib. Tu je bilo 1291. pet hub, v 16. stol. štiri, 1630. tri obdelane
in ena zapuščena. Danes so tu trije grunti. 1630. so imeli gozd
in pašo skupaj z zaselkom Praprotnim; 1825. je bil ves svet v
zasebnih rokah. — Gruntarska poslopja so postavljena precej
skupaj. 1825. je imel vsak grunt polje v enotni progi na obeh
straneh poslopij; dva sta imela progo široko kot poslopja, proga
tretjega je bila precej širša. Grunti so merili 33-42—40-48 ha.
N ajvečji je imel najm anj polja (5-91 ha), ostala 7-06, 8-56 ha.
Obseg polja so do danes obdržali; sicer je en grunt padel za
8 ha, a drugi zrastel od 33 42 na 55-15 ha.
1630. je bila ena k ajža in ena zapuščena kmetija, ki jo je
takrat obdeloval eden izmed gruntarjev. 1825. je bilo pet k a j
žarjev. Cerkovnik je imel le 0-09 ha zemlje. Ostali so bili na
seljeni na ozemlju dveh propadlih hub. Posestva, ki tvorijo
aglomeracijo samotnih kmetij, so m erila 8-62—12-68 (eno le
289) ha, polja so imela 1-81—3-25 ha. — Danes je sedem k ajžarjev.
Stari so splošno obdržali posestva v prejšnjem obsegu, le eno je
zrastlo od 2-89 na 1346 ha. Nova k ajžar ja imata 1-55 (145), oz.
5-36 (2-28) ha zemlje. P olje sta na novo kultivirala.
Celoten obseg p olja je zrastel od 31-31 na 36-27 (nj. 1779
na 20-17) ha.
Rantovše.
Do 17. stol. so imenovali urbarji naselbino „Zwalie . K a
sneje je dobila ime po posestnikih Rant. 1291. so bili tu trije
grunti; od 16. stol. dalje omenjajo u rbarji dosledno dva, ki sta
bila dolgo v enih rokah. Rekonstrukcija pokaže 1825. zopet tri
grunte. Poslopja dveh so v neposrednem sosedstvu, vendar je
imel vsak grunt zemljo zaokroženo v obsegu 51-80 (11-08), oz.
59-48 (9-90) ha. Med tema in Sv. Tomažem leži tretji grunt kot
samotna km etija z 31-26 (5-77) ha zemlje. To je pogrešna huba,
ki je tudi ostali zaselki ne izkazujejo. Verjetno je padla na
stopnjo kajže, a se je kasneje zopet opomogla. Zraven grunta je
bila 1825. namreč kajža, ki je imela 14-21 (2-30) ha zemlje, kar je
30 G le j: K olonizacija, str. 14—46.
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bilo nekoč združeno z gruntom. Do danes so vsi trije grunti
oslabeli — prvi za polovico —, a polje so v glavnem obdržali.
1825. sta bila dva k ajžarja. Drugi s 5‘38 (1-76) ha zemlje se
je razvil poleg’ dveh gruntov. — Do danes sta posestvi obdržali
stari obseg; tretja — nova — k ajža ima 5'38 (0-l6) ha zemlje.
Obseg p olja je padel od 30-81 na 30'— (nj. 16.89 na 15) ha.
Verjetno je kultura tal ostala ista, le da je pogrešano polje v
rokah posestnikov sosednjih naselbin.
S p o d n j a Luša.
Tu dobimo lep primer, kako močno so se ponekje m enjala
krajevna imena. Urbarijalno ime „In der Leubs“ (1291.) z 18 hu
bami je obsegalo verjetno vso grapo Luše. D anašnja Sp. Luša
se je imenovala nato Spodnji Stirpnik, ker leži pod Stirpnikom;
kasneje naletimo na ime ,’Potoži“, ker leži ob potoku in šele na
zadnje se je ustavilo ime Sp. Luša.31 Tu imamo zopet primer,
kako težko je samo po pridevkih spodnji in zgornji sklepati s
kako gotovostjo na starost naselbine.
1291. so bile tu verjetno štiri hube,31 ki so se obdržale do
danes. 1630. je bila samo paša skupna, 1825. tudi ta razdeljena.
Že urbar 1630. omenja, da prebivata po dva in dva gruntarja
skupaj. Isti položaj je razviden iz kat. mape (1825.). Polje je v
blokih; vsak ga ima zaokroženega. Grunti merijo 24-57—53-58
(5-92—10-55) ha.
K ajžarstvo je bilo od nekdaj številno v stirpniški županiji,
ki je obsegala porečje Luše ter Praprotno, Bukovico, Ševlje in
Knape. Marsikatero hubo, ki jo omenja 1291. urbar pod „In der
Leubs apud .. .“ in ki je kmalu nato propadla, imamo iskati v
boljših kajžah. Na novo jim tam ni bilo treba krčiti. Tako je bilo
1630. na tem ozemlju 70 kajž. Škoda, da jih je točneje nemogoče
lokalizirati, ker jih urbar ne omenja pri posameznih naselbinah.
— 1825. je bilo v Sp. Luši osem k ajžarjev, ki so imeli posestva
splošno v obliki samotnih kmetij. Eden je imel 664 (108) ha zem
lje, ostali kom aj 0 06—0 86 ha. — Do danes sta zrastli še dve kajži
z 0-19, oz. 1-75 ha zemlje.
Obseg polja je narastel samo od 36 53 na 37-50 (nj. 20-15 na
20-86) ha.
Z g o r n j a Luša.
Leži malo više ob potoku in je tudi del starega „In der
Leubs“ (1291.); v 16. stol. se omenja kot „Naberdi“. 1291. je bilo
šest, sicer od 16. stol. dalje vedno sedem gruntov. 1630. je imel
31 G le j: K olonizacija, str. 22—4.
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vsak vso zemljo v zasebni lasti. 1825. so merili grunti 22-91 do
31-35 (4-91—7-46) ha. T rije so imeli posest zaokroženo tako, da
so m ejili drug na drugega s polji, ostali so imeli samo večino
zemlje v enem kompleksu. — Do danes so nekateri grunti v vsa
kem oziru močno padli; eden je sploh izgubil značaj grunta,
ker je padel od 24 97 na 13 46 (3 39) ha. Z njihovim padcem so se
okoristili novi k ajžar ji.
1825. je bilo pet samotnih kajžarskih posestev, ki so imela
643—17-70 (do 3-15) ha obsega. Razen enega posestva, ki je padlo,
so se ostala do danes obdržala splošno nespremenjena. Pač pa se
je naselilo pet novih k ajžarjev ; eden ima samo kajžo, ostali 2-34
do 9‘18 (0 71—2 92) ha zemlje. Naselili so se na bivših gruntarskih
parcelah, pa so hkrati tudi na novo kultivirali polja, ki so v ce
loti zrastla od 46‘98 na 60 47 (nj. 30-71 na 31-64) ha.
Mlaka.
1291. je štela pet hub, od 16. stol. dalje vedno šest. Kat. mapa
jih 1825. zopet izkazuje pet; šesto je iskati v samotni km etiji med
Mlako in Jarčim brdom, ki spada sicer pod Jarce brdo. Zakaj
urbar 1630. omenja, da sta gozd in paša vsem skupna, le ena
km etija, ki leži pod zaselkom, ima vse zasebno. — 1825. je imelo
pet gruntar jev z Mlake in štirje posestniki z Jarčega brda skup
no pašo v obsegu 12-55 ha, sama M laka pa 28’49 ha. Danes je
skupnega sveta le 0-20 ha poleg 0-42 ha paše, ki jo uživajo štir je
posestniki. — 1825. je merila samotna km etija 47-93 (11-51) ha,
ostale, ki imajo polje razdeljeno na zaselški način, 18-87—3272
(3-93—6-51) ha. Danes je položaj drugačen. D va grunta sta popol
noma propadla. Z njunim ozemljem so se okoristili predvsem
ostali gruntarji, katerih kmetije m erijo 31-15—4196 ha. Razen
samotne kmetije so grunti dva do trikrat povečali polje (9-63 do
12-19 ha).
1825. so bile štiri kajže, ki so zrastle tik gruntarskega po
lja blizu druga drugi. Posestva so merila 4-15—5-18 (0-69—1-43)
ha. Eno je zaokroženo, ostala im ajo polje v 3—4 delih. Vsi ra
zen enega so do danes povečali posestva na 5‘64—14 32 (1-11 do
3-22) ha. Poleg teh sta zrastli dve novi kajži z 0 47, oz. 14-82 (3‘38)
ha zemlje. Druga se je opomogla z zemljo propadlega grunta.
Polje je zrastlo od 4016 na 57-93 (nj. 24-60 na 30-14) ha. —
1825. je bila zem lja razdeljena samo med domačine; danes je
18 90 (2-98) ha razdrobljenih med osem posestnikov sosednjih na
selbin.
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Jarce

brdo.

Urbar 1291. ga omenja kot „In dem Nidern L ak “ ; tako se
je k raj imenoval z ozirom na Mlako. Takrat je štel štiri hube.
Vsi ostali u rbarji od 16. stol. dalje om enjajo eno hubo, ki se je
ohranila do danes. Urbar 1630. omenja, da je gospodar te hube
že od nekdaj cerkovnik tam ošnje podružnice sv. Valentina. Tra
dicija se je ohranila do danes. Grunt ima obliko samotne kme
tije. 1825. je meril 4199 (5-02) ha; do danes je zrastel na 46 01
(12-98) ha.
1825. so predstavljale šitri razmeroma trdne kajže v obliki
samotnih km etij ostanek treh propadlih hub. Posestva so merila
13-70 do 23-98 (2-12—3-39), eno le 8-16 (1-80) ha. Število k ajž je
danes isto; posestva so obdržala stari obseg, le polje je močno
narastlo; najmočnejše ima skoro značaj grunta —26-59 (6-93) ha.
Celotno polje je zrastlo od 16 64 na 30-35 (nj. 9 66 na 11-70)
ha. V ostalem do danes ni veliko sprememb. Cerkev je obdržala
posest (2-14 ha), srenjskega sveta (1-19 ha) ni več, 4-78 ha zemlje
loške komore je tudi razdeljene. Tujci, ki so imeli 1825. 0 26 ha
zemlje, je imajo tudi danes prav malo.
Rovt.
Zaselek se je prvotno imenoval Črnovec; ime se je obdržalo
pri sosednji naselbini. Na ime Rovt naletimo šele v 16. stol. —
V zaselku je bilo spočetka osem hub, od 16. stol. do danes sedem.
1630. je bil gozd v zasebni lasti, paša pa dopoldan skupna, po
poldan zasebna. 1825. je uživalo skupaj ozemlje 27-33 ha šest
posestnikov (med njimi trije gruntar ji). Danes je ves svet raz
deljen.
D va grunta sta samotni km etiji, ostali imajo polje v obliki
aglomeracije samotnih kmetij. 1825. so grunti merili 2578—56-64
(6-13—10 24) ha. Splošno je ostal obseg do danes nespremenjen;
nekateri so obdržali zemljo do zadnje parcele; le najslabši se je
dvignil na 36-48 ha, ker je absorbiral sosednjo kajžo.
1825. je bilo devet k ajžarjev : dvoje posestev je bilo samot
nih, ostala tvorijo aglomeracijo. Pet kajž je zrastlo takoj severno
vzhodno od gruntarskega polja v enotnem kompleksu — mogoče
na ozemlju starega propadlega grunta. Druge kajže so razme
tane; polja imajo na novo kultivirana v gozdu in na paši. 1825.
so merila posestveca 0 20—5 03 (0-14—167) ha. Vsega polja so
imeli k a jž a rji kom aj 5 84 ha. Število k ajžarjev je danes isto;
eden je propadel, eden je novinec z 1-15 ha zemlje.
Polje se je dvignilo od 62-72 na 63-40 (nj. 43-26 na 47-42) ha.
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Č г n o v e c.
Ime je obsegalo 1291. še današnji Rovt. Takrat sta bili tu
dve hubi, od 16. stol. dalje ena obdelana in ena zapuščena. U r
bar 1630. omenja, da ju že od nekdaj obdeluje en gospodar. 1825.
je meril grunt — samotna km etija — 60 (9-19) ha. Polje je imel
razmetano po svojem pašniku. Obseg je obdržal do danes.
1825. je bila ena samotna k ajža z 1 ha zemlje. Obdržala se
je do danes.
Polje je padlo od 9 81 na 9Ю8 (nj. 7-06 na 6-94) ha.
Ravne.
Gozd je bil 1630. v zasebni, paša v skupni lasti; 1825. je
bila tudi ta že razdeljena. 1291. so omenjene štiri hube- v 16. stol.
so bile tri, 1825. samo dve v aglomeraciji. Merili sta 2296 (4-87),
oz. 31-24 (5-52) ha. T retji grunt se je razcepil na dva dela, ki sta
merila 11-54 (3-17), oz. 11-88 (2-96) ha. Četrti grunt, ki je davno
propadel, imamo mogoče iskati v samotni km etiji z obsegom
11-06 (3-21) ha. — Oba grunta sta se obdržala do danes v starem
obsegu.
K ajžarstvo je bilo verjetno zgodaj razvito; 1630. sta bili tu
najm anj dve precej trdni kajži. 1825. jih je bilo sedem, od k a
terih sta bili dve trdni kot naslednici razdvojenega grunta, pač
pa so imle tri manj kot po 1 ha zemlje. Vse tvorijo aglomeracijo
samotnih posestev. Zrastle so pretežno na robovih gruntarskega
p olja v novih krčevinah. — Danes je deset k ajž, zakaj tu je cer
kveno središče ozemlja vzhodno od Martinj vrha. Nove imajo le
0-07—0 08 ha zemlje. Pač pa so se nekatere stare dvignile zlasti
z ozirom na polje. Ena od k ajž razdvojenega grunta je obdržala
posestvo v celoti v starem obsegu, a polje je dvignila od 296 na
5-81 ha in v tem oziru ne zaostaja za grunti.
Obseg celotnega polja je zrastel od 20-28 na 25-57 (nj. 15 60
na 19 93) ha.
R a s t o v k e.32
1291. so bile tu tri hube, 1500. dve, ki sta se obdržali do da
nes. Tvorita aglomeracijo samotnih kmetij. 1630. sta imeli vso
zemljo v zasebni lasti. 1825. sta merili 38-79 (6-12), oz. 43-56
(5-67) ha. Do danes sta grunta nekoliko oslabela, a polje je eden
obdržal, drugi povečal na 7-63 ha.
32
P ri Rastovkah, D ragobačku in Golici se število posestnikov z 1.1825.
bistveno loči od onega, k i ga om enjam v K olonizaciji, str. 98. Zavedla m e je
nam reč up ravn a razdelitev. En del R astovk sp ad a v kat. občino D olen ja
vas, drugi del v kat. občino Sv. Lenart.
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1825. je bilo pet k ajžarjev. Vsak je imel zaokroženo pose
stvo. Tri posestva so merila do 1-59 ha, dve 11-06 (5-18), oz. 11-48
(3 21) ha. Danes jih je šest. Novi k ajžar nima p o lja; od starih sta
se dva ojačila (1*59 na 8-53; l l -48 na 15-31) na gruntarsko škodo.
Polje se je povečalo od 19 91 na 23-44 (nj. 13 47 na 15-78) ha.
Dragobaček.
1291. je štel tri hube, ki so se kot grunti obdržale do danes.
Ena je samotna kmetija, ostali imata poslopji druga zraven
druge, a polje vsaka v enotnem kompleksu. Gozd so imele 1630.
razdeljen, pašo skupno; 1825. je bila tudi paša razdeljena. T edaj
so merili grunti 27-21—41-57 (4 40—5 66) ha; obseg so do danes
skoro docela obdržali.
1825. so bile tri k ajže s 5-54—9 02 (1-41—2-17) ha zemlje.
Vsako posestvo je imelo vse polje v entonem kompleksu. Raz
mere se do danes niso nič spremenile.
Polje je narastlo od 20-39 na 2190 (nj. 14 48 na 15 95) ha.
Stirpnik.
1291. so bile v naselbini tri hube, od 16. stol. d alje dve, ki
sta se kot samotni km etiji ohranili do danes. 1630. je bila samo
paša skupna last, 1825. tudi ta že razdeljena. T edaj sta merila
grunta 52-92 (5-40), oz. 48-33 (805) ha. Obseg se kasneje ni veliko
spremenil, le polje sta si razširila na 9-71, oz. 10 36 ha. Na po
doben slučaj naletimo v m anjši meri tudi pri k ajžar jih. S a j se je
celotno polje v tej dobi dvignilo od 34-81 na 44 (nj. 25-38 na
32-28) ha.
K ajžarstvo je bilo verjetno zelo zgodaj razvito. 1825. je bilo
deset k ajž arjev ; osem od njih je imelo samotna posestva, dva sta
m ejila drug na drugega s poljem, a sta imela posestvi zaokroženi.
Eno posestvo je merilo samo 0-96 ha, vsa ostala so bila trdna s
5‘63—13-27 (1-34—3'52) ha zemlje. Marsikatero je bilo verjetno
kolonizirano že pred 1291. (gl. str. 43.) — Danes položaj ni bi
stveno različen. Prirastla sta dva nova k a jž a rja slabiča z 021,
oz. 0-81 ha zemlje.
V zadnjih šestih naselbinah je vsa zem lja v domačih rokah;
edino 0-63 ha ima nekdo s Češnjice.
S p o d n j a Golica.
V urbarju 1291. nastopata obe Golici pod enim imenom s
6 hubami, od katerih so bile tri v Sp. Golici, ki so se obdržale
do danes. Vsak grunt ima zemljo v enotnem kompleksu drug po
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leg drugega (aglomeracija). 1650. sta bila gozd in paša skupna
last, kar se je obdržalo do 1825. le na ozemlju 4-35 ha. Danes je
tudi to ozemlje razdeljeno. 1825. so merili grunti 20-22—25-92
(7-41—8-45) ha. Obsega do danes niso bistveno spremenili.
1825. naletimo na dva k ajžarja. Eden je imel kajžo zraven
gruntarskega poslopja, pač pa sta oba morala na novo kultivirati
svoje malenkostno polje. Posestvi sta merili 0-88, oz. 0 32 ha. Do
danes se je obdržal en k ajžar s 5-03 ha.
Obseg polja se je dvignil od 23-89 na 24-56 (nj. 616 na
8-28) ha.
Z g o r n ja Golica.
1291. je štela tri hube, ki so se obdržale do 1650., ko se je
ena razdvojila. Ostali dve sta se ohranili do danes. 1650. je bil
gozd razdeljen, paša je bila skupna popoldan, dopoldan je pa
sel vsak posebej. 1825. je bilo vse razdeljeno. Grunta sta zaokro
žena; njuno polje m eji med seboj. 1825. sta merila 54-66 (8-29),
oz. 42-15 (7-58) ha. Danes sta za malenkost manjša.
1825. so bili štirje k ajžarji, od teh dva na razdvojenem
gruntu. Vsak je imel zemljo zaokroženo — eden le 1*12 (0-19),
ostali 904—11 57 (2-72—565) ha. Oba nova k a jž a rja sta obdelala
polje izven prvotnega gruntarskega ozemlja. Vsi štirje so se ob
držali do danes, a razen najslabšega obseg precej spremenili (6
do 15-57 ha).
Polje je zrastlo v zadnjih sto letih od 26-48 na 28-96 ha; iz
redno se je dvignil obseg njiv (od 10 75 na 20-16 ha).
O s t r i vrh.
Ime odgovarja legi. Naselbina se razprostira na strmem
828 m visokem griču. 1291. je štela pet hub, ki so se ohranile do
danes. T rije grunti imajo zemljo zaokroženo; zem lja dveh je
enota zase. — Gozd je bil 1650. razdeljen ; pašo je imel tedaj eden
svojo, ostali skupno. Ostanek tega je opaziti še 1825., ko so imeli
1-70 ha paše skupaj štirje gruntar ji z Ostrega vrha, a sta jo hkrati
uživala tudi dva posestnika z Martinj vrha in eden s kat. obč.
Sv. Lenart. — 1825. so merili grunti 29-55—51-42 (5 59—8-52) ha;
obsega do danes niso bistveno spremenili.
1650. je bil tu en kajžar, za katerega pravi urbar, da ima
samo kajžo. 1825. sta bila dva z 2-19 (048), oz. 5-59 (0-55) ha zem
lje, ki je zaokrožena sredi srenjskega pašnika. Danes jih je šest.
Novi štirje so slabiči; le eden ima 516, ostali pod 1 ha zemlje. Vsi
skupaj imajo p olja 5-59 ha, kar gre na račun novega kultiviranja.
Polje se je dvignilo od 34-40 na 43-72 (nj. 16 61 na 16 69) ha.
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S m o 1 e v a.
Naselbina, ki je štela 1291. štiri hube, ima poslopja v gruči.
1650. so bile экирпе poleg gozda in paše tudi senožeti, ki leže v
večjem kompleksu severno-vzhodno od ostalega polja. 1825. je
bil že razdeljen ves svet — razen 0-47 ha travnika, ki so ga skupno
uživali trije posestniki. У senožetih so imeli parcele samo grun
tarji poleg nekega posestnika iz Železnikov.
1825. so merili grunti 22-34—40-17 ha. P olje so imeli razde
ljeno v nepravilne delce in se v tem bistveno ločijo od ostalih
posestev na desni strani Sore. Ne vštevši senožet so imeli posa
mezniki 4-81—7-74 ha p o lja; povpreček znaša 6 45 ha. Do danes
so se obdržali trije grunti, četrti je sploh propadel. Na njegov
račun sta se ojačila sosednji grunt in sosednja k ajža od 22-34
na 46-11, oz. 6 31 na 15-83 ha. Sicer je tudi en grunt od preostalih
močno nazadoval — od 35-57 na 14 96 ha, a pri tem polje obdržal
v starem obsegu.
K ajžarstvo se je zgodaj razvilo. Od štirih k ajžarjev, ki so
bili 1630., sta imela dva samo kajžo, eden pa mlin in vrt. Do
1825. sta se ohranila samo dva prava k ajžarja. Mlinar je imel
zemljo zaokroženo v obsegu 14-85 (2-26) ha; drugi je imel po
sestvo 6-31 (0-25) ha v dveh kompleksih. Sicer so silili že tedaj sem
sosednji Železnikarji, ki so si prilastili 4-88 ha travnikov (župni
šče 3-02 ha). — Danes je tu šest kajž, kamor štejem tudi pro
padli grunt. Nova k ajža je brez zemlje. Vedno bolj silijo sem
Železnikarji, ki imajo 39-65 ha sveta.
Polje je zrastlo od 45-83 na 53-48 (nj. 11-02 na 12-80) ha.
Ozemlje zahodno odtod do italijanske m eje je bilo koloni
zirano šele v dobi od ca. 1560.—1660. Prej sta se tu razprostirala
gozd in paša, kar so zlasti na skrajni zahodni strani uživali So«čan i.33
M a r t i n j vrh.
Pod M artinj vrh spada obširno osojno ozemlje od Mladega
vrha do Blegoša in do Selške doline, s katero je slabo zvezano.
Kolonizacija se je vršila splošno po posameznikih. Tu naletimo
na tipične samotne kmetije in na aglomeracijo samotnih kmetij,
k je r dobimo skupine dveh, treh, enkrat celo desetih posestnikov,
katerih poslopja so precej oddaljena med seboj.
Skupna lastnina je bila 1825. precej razvita in zapletena.
Vsa srednja je imela skupaj samo 2 27 ha zemlje, kar dokazuje,
da je vez med celoto bila zelo rahla. 12-52 ha si je delila vsa sre33 G le j: K olonizacija, 84—97.
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n ja z dvema posestnikoma z Osojnika. Sicer naletimo na n aj
različnejše slučaje — n ajredkeje na samo dva solastnika. Pri
pašnikih je bilo često več solastnikov, a pravico do tam kajšnjega
lesa je imel samo eden. Nekaj slučajev je tudi, da je imel eden
neomejeno pravico do paše, a druga dva le dvakrat na teden po
poldan. Pogosto so delili užitek paše in gozda posamezni martin jvrški posestniki z onimi sosednjih naselbin. (Ostri vrh, Osojnik,
Sv. Lenart), ali pa so imeli pravico do paše in listovcev neki
km etje z M artinj vrha, a oni z Zg. Žetine in Dolenčic v P oljan
ski dolini so razpolagali z iglavci. — Danes tu ni parcele, ki bi
bila v skupni lasti.
1825. je imela tu loška komora čez 75 ha gozda in dva Že
leznikarja par parcel. Drugo je bilo v rokah domačih 34 po
sestnikov. Posestva so bila zelo različnega obsega. Le dve sta bili
m anjši kot 10 ha (0-25. 0-76). Pri vseh ostalih je bilo polja več
kot po 2 ha, večinoma 4—7 ha, pri nekaterih celo 10—14 ha, a
pri enem 20 49 ha. — V zadnjih sto letih se je položaj močno
spremenil. Predvsem so si mnogo (ca 45 ha) gozda in paše pri
lastili sosedje bližnjih naselbin. Doma je število hišnih posest
nikov poskočilo od 54 na 47. Novinci so večinoma prav revni
k ajžar ji. T rije imajo samo kajžo, šest kom aj do 0-10 ha, le eden
16 95 ha zemlje. Vsi novinci skupaj im ajo samo 11-52 ha polja,
ki so ga morali na novo kultivirati, zakaj ostali posestniki so v
tej dobi tudi večinoma pomnožili svoje polje. Polje je namreč
zrastlo od 225 na 275 (nj. 114-17 na 129-41) ha.
Osojnik.
Osojnik in Potok ležita pod Blegošem v višini 780—840 m
drug poleg drugega brez pravega prehoda, kar se kaže 1825. v
skupni lastnini, ko so posamezni posestniki iz ene in druge na
selbine vzajemno uživali celo vrsto gozdnih in pašniških parcel.
Danes skupne lastnine ni več.
1825. so bili štirje posestniki. Vsak je imel posestvo zaokro
ženo (aglomeracija). Posestva so bila po obsegu precej izena
čena; če upoštevam deleže v skupni lastnini, so merila 37-22 do
40-10 (3-86—11-70) ha. — Novincev danes ni; stara posestva so se
nekoliko zmanjšala v korist Potoka. Zato je polje padlo od 36-56
na 50 71 (nj. 9-49 na 9-15) ha.
Potok.
1825. je štel devet posestnikov. Dva n a jja č ja sta imela sa
motni km etiji, obdani okrog in okrog s pašniki. Ostali so imeli
4*
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zemljo sicer zaokroženo, a njihova polja so m ejila med seboj.
Če upoštevam še deleže v skupni lasti, so takrat merile kmetije
21,10—73-73 (3-73—17-65) ha; večina je imela obseg okrog 40 ha.
— Poleg njih je bil en k ajžar z 012 ha zemlje.
Y
zadnjih sto letih so se razmere temeljito spremenile. Šte
vilo posestnikov je zrastlo na 16. Stara posestva so večinoma na
zadovala. Njihovo zemljo so si pridobivali novinci, ki so pa
splošno slabi. Le eden ima 12-11 ha zemlje, a vsi ostali skupaj
kom aj 23 ha. — Splošno p olja niso na novo kultivirali. — Poleg
teh dobimo štiri posestnike brez k ajž; dva sta doma z grunta, od
katerega sta odcepila večinoma gozdne parcele.
Polje je zrastlo od 5747 na 65-11 (nj. 14*51 na 16-75) ha.
Zala.
Leži 890 m visoko obdana od velikih pečin, od koder je do
bila ime (zlo). 1825. so bili tu štirje posestniki. Eden je imel
ozemlje v samotni km etiji (4603 ha); druga tri posestva so tvo
rila aglomeracijo samotnih km etij (28 60—50 ha). P olja so imeli
4 88—8 ha. Skupna last je bila slabo razvita. Tako si je delila
užitek 4 36 ha samotna km etija z enim od ostalih treh posestni
kov, užitek manjših parcel (2-18, 5 54, 0 62 ha) s kmetom z Mar
tinj vrha, oziroma s kmetom z Davče in zopet s kmetom z Mar
tinj vrha ter srenjo Zali log. Danes skupne lastnine ni. Tudi sicer
je opaziti spremembe. Eno posestvo (32-94 ha) se je sploh raz
bilo; drugo je padlo od 54-21 na 21-57 ha, a pri tem je polje ob
držalo; samotna km etija je posestvo podvojila na 83-04 ha. —
Sem silijo tujci, ki so si pridobili 34-88 ha gozda. Obseg polja je
ostal skoro nespremenjen — od 25 71 na 25-13 (n j. 8'10 na 9-27) ha.
Davča.
Obsega ozemlje od Porezna do Blegoša in Sore. Tu je bilo
1825. 40 posestev bodisi v obliki tipičnih samotnih kmetij, bodisi
v obliki aglom eracij samotnih kmetij, pri katerih naletimo na
skupine dveh, treh, štirih, sedmih posestnikov. Kolonizirali so to
ozemlje splošno posamezniki. Skupna lastnina je bila slabo raz
vita v razliko z Martinj vrhom, k jer se je vršila kolonizacija isto
časno tudi splošno po posameznikih in k je r se tudi zem ljiška
razdelitev ne razlikuje od te. Že urbar z leta 1630. omenja, da
ima vsak tu k ajšn ji rovtar svojo pašo in navadno svoj gozd. —
1825. so imeli v skrajnem zahodnem delu prebivalci Sorice in
Sp. D anj 211 ha skupnega gozda in paše. Tudi sicer si je delil
užitek v marsikateri gozdni in pašniški parceli na zahodni strani
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davčarski rovtar s Sorico (21-45, 20 91, 14-16, 175, 4 70, 14-19 ha).
Zahodno ozemlje so pred davčarsko kolonizacijo pač uživali Soričani. Ko se je kolonist tam naselil, so ga morali trpeti; le uži
vanje gozda in paše so odslej delili z njim. Med samimi Davčar ji pa je 1825. bilo razmeroma malo skupne lastnine in še ta je
bila samo v zahodnem delu. Tu naletimo na šest slučajev skupne
lastnine, pri katerih gre navadno za malo zemlje in je tudi malo
(2—6) solastnikov. Le dva slučaja sta važnejša. Pri enem gre za
16189 ha paše, do katere sta imela pravico vsednevne paše dva
posestnika z neposredne bližine, a drugi štirje, ki so bili malo
proč, so smeli pasti samo popoldan. Drug slučaj je v Za Prviču,
k je r so bili naseljeni trije posestniki z zemljo v aglom eraciji;
poleg zasebnega sveta so imeli tudi 28 95 ha skupnega gozda in
paše ter 55 68 ha skupnega travnika. — Danes skupne lastnine
sploh ni, če izvzamem planino Porezen (38-56 ha), ki jo uživa 26
solastnikov iz Zg. Sorice. — Na južni strani vsega davčarskega
ozemlja je veliko travnikov, ki jih uživajo Cerkijanci. Gotovo
so bili nekoč njihova skupna last. Večinoma leže že izven naše
države.
Obseg davčarskih posestev je močno različen. Splošno so
posestva še večja kot na soriškem ozemlju. Tu so n ajvečja po
sestva vse Selške doline, kar je v zvezi z neugodnim položajem.
1825. je imel samo eden manj kot 15 (9-24) ha zemlje, vsi drugi
znatno več. Povprečno je bilo največ posestnikov s 40 ha zem lje;
sicer niso bili redki tudi kmetje z nad 60 ha sveta, eden ga je
imel celo 111 *88 ha. P olja so imeli od 4-94—4136 ha, povprečno
največ okrog 20 ha. — V zadnjih sto letih se je položaj precej
spremenil. Predvsem je število posestnikov poskočilo od 40 na
62. Pomnožili so se oni, ki imajo zelo m ala posestva. Tako je da
nes devet k ajžarjev, ki im ajo kom aj do 1 ha zemlje, a 19 je dru
gih z man j kot 15 ha. To so predvsem novinci, ki so se širili zlasti
na škodo trdnejših. Pri 16 starih posestvih ni opaziti skoro nobene
spremembe; tri so se ojačila, ostala padla, nekatera izdatno.
Obseg pol ja je sicer padel od 724-90 na 715-18 ha, a pri tem
so se njive dvignile od 131-15 na 153-22 ha.
P o d p o r e я e n.
Leži pod Poreznom in Hočem v večini 800—1100 m. Naselbina
je bila kolonizirana istočasno kot Davča in Martinj vrh. 1825. je
bilo sedem posestnikov. Eden od njih je imel tu samo zemljo.
Dve kmetiji sta samotni, ostale po dve in dve skupaj, a vsaka
ima zemljo zaokroženo. 1825. je imel eden vso zemljo v zasebni
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lasti; trije so imeli glavne deleže na ozemlju zgornjesoriške
srenje. Na ozemlju Podporezna je bilo ozemlje 22‘59 ha skupna
last treh kmetov. Če upoštevamo skupno lastnino, so merile te
d aj kmetije 63 03—94 12 (13-75—21-45, eden le 5-57 ha). — Raz
mere se do danes niso veliko spremenile. Skupne lastnine ni.
Prirastel je nov k ajžar z 015 ha zemlje.
Obseg polja je padel verjetno radi tega, ker je nekaj
ozemlja prišlo pod Italijo, od 104 02 na 96 76 (nj. 15 55 na 12 48) ha.
I.
Če izvzamemo Železnike, ki so bili ustanovljeni radi fužinarstva, je bilo prebivalstvo Selške doline od nekdaj navezano
na grudo. Preživljalo se je z gozdarstvom, živinorejo in p o lje
delstvom.
a)
Gozdarstvo. Prvotno je bil gozd navadno skupna last po
sameznih naselbin, v kolikor ga ni obdržal neposredno v svojih
rokah zemljiški gospod. Tako je bilo še 1825. dominikalnega goz
da v raznih predelih 547 ha. Na pomenu je pridobil gozd od
14. stol. dalje, ko se je po tem ozemlju začelo širiti fužinarstvo.
1530. je gozd postal regal deželnega kneza, ruda že nekaj let
prej. S tem je začela pretiti nevarnost tako zemljiškemu gospodu,
da se mu izmuzne velik del posesti, kakor kmetu, ki se je upra
vičeno bal za svoje takrat pretežno srenjske gozdove. Prišlo je
do bojev, v katerih so se skozi stoletja prepirali za gozdove železnikarski fužinarji z zemljiškim gospodom in okoliškim kmet
skim prebivalstvom. Deloma so zmagali fužinarji. Njihovi
ogromni gozdovi so po propadu fužinarstva prešli v roke nekaternikov. Na podoben slučaj naletimo tudi pri dominikalnih
gozdovih, ki so često kot celota zopet prešli v ene roke.
Sicer je bil gozd v posesti domačega kmetskega prebival
stva, vendar na različne načine, kakor je razvidno iz u rbarja
1630. in kat. mape 1825. Naselbine, ki so bile kolonizirane do 1291.,
so imele navadno 1630. vsaka zase skupen goizd, izvzemši na
ozemlju samotnih kmetij in aglomeracij, k jer je bil gozd veči
noma že takrat v zasebni lasti. Na soriškem ozemlju je imelo
navadno več naselbin kot celota skupen gozd. Na ozemlju n aj
m lajše kolonizacije s samotnimi kmetijami in aglomeracijo teh
so bile razmere različne; v Davči so imeli po večini že od po
četka posamezniki vso zemljo v zasebni lasti, a v Martinj vrhu,
ki je bil istočasno in na enak način koloniziran, je bila skupna
last zelo močno razvita. — Skupne gozdove so delili v najrazlič
nejših časih. Splošno velja, da so jih n ajprej razdelili na ozem
lju samotnih kmetij in aglom eracij teh, v kolikor jih niso imeli

1=
2=

I. T ipi zem ljišk e razd elitv e v S e lšk i dolini — V erteilung der F lu rtyp en in der S e lšk a dolina

zemljiška razdelitev na delce
zaselška razdelitev
3 = gozdne hube
4 — aglomeracija samotnih kmeti

Gewannflur
Weilerflur
Waldhufenflur
Agglomeration der Einzelhöfe

5=
6 =
7=
8 =

samotne kmetije
dominikalno zemljišče
državna meja
meja proučevanega ozemlja

Einzelhöfe
Dominikalbesitz
Staatsgrenze
Grenze des Gebietes
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že od naselitve v zasebni lasti. N ajveč delitev se je izvršilo v
18. stol.; n ajd alj so bili gozdovi v skupni lasti na soriškem ozem
lju, kar se je deloma do danes ohranilo. — Pri posameznih na
selbinah so gozd delili često v etapah. Pri delitvi so dobili deleže
vsi takratni gruntar ji in k a jž a rji; seveda je na gruntar je več
odpadlo.
Gozdovi so bili že od nekdaj življenjskega pomena za selško prebivalstvo. Že pred stoletji so izdelovali v velikih množinah
oglje poleg fužinarjev tudi gruntarji in k ajž arji predvsem v
levem delu vzhodne strani Selške doline. Posebno je v novejšem
času pridobila na važnosti Jelovica, od katere žive naselbine pod
njo. Ta daje glavni zaslužek tamošnjim gruntar jem, še bolj pa
številnim k ajžar jem, ki so se tam naselili v večjem številu kot
k je drugje v porečju Sore. — Gozdni produkti tvorijo edini
važnejši izvoz Selške doline, tako drva, hlodi, deske, oglje, sodi.
Y prvih povojnih letih je znašal izvoz 25—35.000 m3. V zadnjih
letih je prišlo do velikega zastoja; izvoz je padel za več kot po
lovico.
b)
Živinoreja je druga važna gospodarska panoga tako v
dolini kot v hribovju. Enako kot gozd so tudi pašo uživali skup
no, le da se je skupna paša kot taka dalj obdržala. Tako so imele
1630. na desni strani sorškega porečja nekatere naselbine gozd
razdeljen, a pašo skupno. Na enake slučaje naletimo pri kasn ej
ših delitvah tako v 18. stol. kot pri najnovejšem primeru v So
rici 1926. Če izvzamemo pašo na Poreznu, večjih pašnikov v Sel
ški dolini ni bilo. Dolgo časa so imele nekatere naselbine v skupni
lasti tudi senožeti, ki so bile često precej oddaljene od njih.
Take slučaje dobimo še 1630. na soriškem ozemlju. Razen se
nožeti so že dalj časa uživali skupaj tudi večje travnike, ki so
jih pa splošno razdelili davno pred delitvijo gozda in paše. Tako
omenja urbar 1630. pri mnogih naselbinah izrecno, da so trav
niki v zasebni lasti; le tu pa tam dobimo slučaj, da so še tedaj
tudi travnike uživali skupno.
Urbar 1630. podrobno opisuje pri vsakem kmetu, koliko
živine redi. Razmere se do danes niso bistveno spremenile. Pred
vsem so od nekdaj gojili govedo. V dolini so imeli drugi grunti
povprečno 4—10 (Zali log 10—12) glav govedi čez zimo, levi
del porečja na vzhodu 5—12. okrog Jelovice (gozd) 4—8; na
soriškem ozemlju ni bilo grunta, ki ne bi redil v saj 8 glav
govedi, sicer so jih imeli v spodnjem delu večinoma 10 do
12, v zgornjem 15; na desni strani porečja so redili navadno 10,
nekateri 16—17 govedi. — K onj je bilo razmeroma malo. Y dolini
je imel tedaj redno vsak gruntar enega konja, enako tudi radi
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gozda na vzhodni strani levega porečja; na soriškem ozemlju
konj sploh niso imeli; enako je bil konj zelo redka prikazen na
vsej desni strani. — Ovce v dolini skoro niso redili; na levi strani
na vzhodu jih je imel povprečno vsak drug gruntar 5—15, a na
soriškem ozemlju vsak gruntar 4 —20. Na desni strani jih je bilo
dosti več na vzhodu, k jer so jih imeli posamezniki do 15. — Koz
je bilo zelo malo. Y dolini kakor na desni strani jih takorekoč
ni bilo; pa tudi na levi strani so jih redili le posamezniki veči
noma v Sorici. — K ajž arji tedaj v dolini večinoma sploh niso
redili živine; na levi strani porečja so imeli redki po eno kravo;
pač pa so redili na desni strani navadno še tako slabotni k a j
žarji po eno kravo, boljši po več glav.
c)
Z ozirom na poljedelstvo je selško ozemlje izrazito pa
sivno. Često niti močni grunti ne pridelajo zase dosti žita, dasi
imajo splošno grunti v goratem ozemlju veliko polja, ki je pa
slabe kakovosti. — Urbar iz leta 1630. daje zelo jasno sliko o
kulturah, ki so jih tedaj gojili. — V dolini so sejali največ ajde,
precej rzi, manj pšenice in ječmena, ovsa pretežno sploh ne;
vsak je gojil lan približno v enaki meri kot pšenico ali ječmen,
poleg tega je imela večina nekoliko boba ter vsak malo prosa.
Na vzhodni levi strani so sejali tudi največ ajde, a manj kot v
dolini, in dosti ovsa, pšenice in rži manj kot v dolini, ječmena pri
bližno enako; podobno kot v dolini je bil tudi tu razvit lan, bob
in proso. Na soriškem ozemlju so sejali daleč največ ovsa in
ječmena ter vsak nekaj pšenice; v nižjih naselbinah so gojili
prav malo ajde in rži, v višjih sploh nič; prosa niso sejali, pač
pa naletimo pri vsakem kmetu na kulturo lanu in boba. Na desni
strani so sejali daleč največ ovsa (v Davči skoro izključno le
oves); razen v Davči je gojil skoro vsak rž, v m anjši meri ajdo
in lan; manj je bila razvita kultura pšenice, ječmena, prosa in
boba, ki ga je gojil predvsem Martinj vrh. — D anašnja kultura
je slična; bistveno se loči v tem, da lanu v tem ozemlju danes
skoro ni, boba pa sploh ne poznajo.
K ajž arji 1650. pretežno niso imeli lastne zemlje, zato so si
pomagali s skupno lastnino, k jer so delali laze, kar se je de
loma ohranilo do danes. Na jesen posekajo drevje in veje polože
na tla. To zazgejo spomladi, nakar prekopljejo površino in v
glavnem iztrebijo korenine ter skale. Ves prostor ograde z gostim
šibjem, da ne more v laz živina, ki se pase tik v sosedstvu na
ozemlju bivših lazov. Dve do tri leta uporabljajo to ozemlje za
njivo. Prvo leto sejejo rž ozimino, nato sade krompir, nakar
eventuelno sejejo repo; drugje zopet sade prvo leto krompir,
nato sejejo oves ali rž, nato oves; dobil sem tudi slučaje, da se
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je jo prvo leto ajdo, nato rž in končno eventuelno sade krompir.
D alj kot tri leta laz nikjer ne obstane že zato, ker zem lja ne rodi,
pa tudi sicer srenja ne dovoli daljn je uporabe. Zakaj sedaj iz
rab ljajo bivši laz za skupno pašo; med tem se tla zopet zarastejo
z grmičevjem in drevjem, dokler vsega zopet ne posekajo in po
tek se ponovi. — Lazništvo je bilo povsod razvito tako v dolini
kot v hribovju. Močno je začelo pojemati v drugi polovici 19. sto
letja, ko so dobili k ajž arji in gostači boljšega zaslužka pri gozd
nem delu. Ponekje se je obdržalo do danes; zelo močno je raz
vito v Podlonku in Sorici, k je r je še dosti skupne lastnine. Sicer
je opažati danes — v času hude gospodarske krize, ki je zadela
predvsem gozdarstvo, da so se začeli zopet močno vračati k lazništvu tam, k jer je zem lja še skupna last.
II.
Selška dolina predstavlja ozemlje, ki je bilo kolonizirano
v najrazličnejših dobah. Y vzhodni polovici je bila kolonizacija
v glavnem zaključena ob koncu 13. stol. V tem delu, k jer prevla
du jejo zaselki, naletimo na najrazličnejšo zemljiško razdelitev.
Za dolino je značilna poleg zaselške razdelitve ona na nepravilne
delce (Dolenja vas, Selca). V hribovju leve strani dobimo pred
vsem zaselško razdelitev, a na desni strani zlasti samotne kme
tije in aglomeracijo samotnih kmetij. — Leva stran zahodne po
lovice je ozemlje, ki so ga kolonizirali tirolski Nemci od 1. 1283.
d alje; kolonizacija je bila v splošnem zaključena v 14. stol. Tu
v višini 800—1240 m dobimo zaselke poleg dveh vasi (Sorica,
Sp. Danje). Zemljiška razdelitev je zelo različna. V Sp. Sorici
naletimo na gozdne hube, ki prehajajo v Zg. Sorici v aglomera
cijo samotnih kmetij. Drugod je večinoma parcelacija močno
razdrobljena. Poleg zaselške razdelitve dobimo tudi tu celo v vi
šini 1000 m razdelitev na nepravilne delce (Sp. D anje, Zg. Danje,
Prtovč), kar preseneča radi absolutne višine in pozne koloniza
cije. Kolonizirale so pač posamezne skupine vzajemno v etapah.
Desna stran zahodne polovice je ozemlje najm lajše kolonizacije
(ok. 1560.—1660.). Tu dobimo izključno le samotne kmetije in
aglomeracijo samotnih kmetij. Kolonizacija se je vršila pretežno
po posameznikih. Desna osojna stran, ki je bila kolonizirana v
zelo različnem času, tvori torej z ozirom na zemljiško razdelitev
lepo enoto.
Nasledniki prvotnih kolonistov so današnji gruntarji. Red
ke so izjeme, da se je k ajžar povzpel na gruntarsko stopnjo s
tem, da je povečal svoje posestvo. Prvotni obseg gruntov je bil
zelo različen. Grunti z ozemlja, ki je bilo kolonizirano do 1291.,
so merili splošno okrog 6 h a;34 v redkih naselbinah so bili precej
34 U poštevam le p olje, k i je bilo splošno že te d aj v zasebni lasti.
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močnejši, a vzhodno od Selc slabši. V zahodnem kasneje koloni
ziranem delu so grunti po obsegu dosti močnejši, ker leže na
slabšem ozemlju. Soriški grunti so imeli njiv, travnikov in seno
žet celo do 25 ha; še večji obseg so imela nekatera posestva v
Davči in M artinj vrhu, ki so bila še kasneje kolonizirana in k jer
je položaj še bolj neugoden; tu imajo nekatere kmetije celo 20
do 40 ha polja.
Grunti so se v splošnem skozi stoletja dobro držali. Pač so
takoj v prvem času po končani kolonizaciji opustili marsikatero
hubo — zlasti v ozemlju potoka Luše, a splošno tudi takrat
grunti niso propadali. 1560. je bilo na vsem selškem ozemlju 519
gruntov.35 Y naslednjih stoletjih so sicer grunti zelo pogosto pre
hajali iz enih rok v druge,36 a redki so bili slučaji, da bi se grunt
razbil. Zakaj 1825. je bilo samo 10 gruntov (3-14%) manj kot
1560.; največ (1-26%) jih je propadlo v dolini, nato v naselbinah
v bližini velikih gozdov (0-94%), relativno daleč najm anj na
vsem ostalem ozemlju (094%). Y zadnjih sto letih so grunti v
dosti večjem številu propadali. Skrčilo se je število od 509 na
285 (za 8-41 %). N ajbo lj so propadali grunti v naselbinah, k jer je
bil promet večji — tako v v sej dolini in obeh vaseh soriškega
ozem lja; v takih krajih kmet ni tako trdno povezan z grudo.
Tako odpade na teh 11 naselbin 4 55%, ne glede na to, da je ve
liko drugih gruntov zelo oslabelo; na deset naselbin ob velikih
gozdovih 1‘29%, na vseh ostalih 51 naselbin kom aj 2-59% od
skupnih procentov propadlih gruntov. V 55 naselbinah je danes
toliko gruntov kot jih je bilo ob času kolonizacije.
K ajžarstvo se je začelo razvijati v 16. stol. v času, ko se je
vršila zadnja kolonizacija Selške doline, številnejše je bilo tam,
k jer ga je pospeševalo fužinarstvo (boj za gozdove!), ugodna pro
metna lega in propad starih hub. Do leta 1650. je bilo 229 k a j
žarjev, če ne upoštevamo Železnikov. Iz opazk v urbarju 1650.
je razvidno, da so imeli takrat pretežno samo kajžo z malim
vrtom; v mnogih slučajih so redili eno ali celo več krav preko
zime, kar jim je omogočal skupen svet, ki jim je bil na razpolago.
Mnogi — zlasti po dolini — so se ukvarjali z obrtjo. Od 1650. do
1825. se je število k ajžarjev podvojilo, če izvzamem Železnike,
35 P ri teh številkah ne upoštevam ozem lja, k i je bilo kolonizirano v
16. in 17. stol. (tabela C). Sicer p rim e rja j tabele!
36 Prim .: K olonizacija, str. 114/5.

II. K arta socialn o-posestn e stru k tu re v S e lšk i d olin i — B esitzerk lassen in der S e lšk a dolina.
Od
A =
В =
С =
1=
2 =
3 =
4 =

skupnega števila posestnikov pripada posameznim posestnim kategorijam:
Von der Gesamtzahl der Besitzer sind:
stari grimtarji
alte Hufenbesitzer
<ù 3 n ü ( a = posestniki z 68°/0 celotnega ozemlja
Besitzer mit 68% des gesamten Besitzes Ъ a
stari kajžarji
alte Keuschler
< b = posestniki, ki imajo več kot 1 ha zemlje
Besitzer mit mehr als 1 ba Grundbesitz >
novi kajžarji
neue Keuschler
^ Ј« 5 ]'3 ^ c = posestniki, ki imajo manj kot 1 ha zemlje Besitzer mit weniger als 1 ha Grundbesitz J " ^ Ç
naselbina z 1- 3 hišnimi posestniki Siedlung mit 1- 3 Hausbesitzern
5 = naselbina s 16-25 hišnimi posestniki Siedlung mit 16-25 Hausbesitzern
4- 6
„
„ 4- 6
6 =
„
„ 26-50
„
„
„
„ 26-50
„
7-10
„
„
„
„ 7-10
„
7 =
z nad 50
„
„
„
„über 50
„
„
11-15
„
„
„
„ 11-15

m=

državna m eja

Staatsgrenze

n =

m eja proučevanega ozem lja

Grenze des Gebietes

90-

80-

70-

60-

D R
M

A

R

T

I

N

J

V

R

A

Z

G

O S E

III. Socialn o-p osestn a stru ktu ra v

g

H

štirih tipičnih n aseljih
(po posestnih kategorijah in kulturni
sestavi zem ljišča).

50-

Vier typ isch e Siedlungen
(nach Besitzerklassen und
Kulturbodenarten).

40 3020-

10-

ШШш
S ta ri g r u n ta r ji

K

ik

S t.k ajž. N ov i k a j ž a r j i

M liu lI W . U L

St.gr:

S ta ri k a jž a r j i

N. kajž.

50 Številke na levi pom enijo velikost posestev v ha

4o-

D ie Zahlen links geben die Größe der Besitze
in ha an

T O P O L E

jo20-

[] =

gozd in paša

W ald und Weide
Äcker und Wiesen

I =

njive in travniki

g =

grunt, ki se je razvil iz prvotne kajže
Aus der ehemaligen Keusche entstandene
Hufe

k =

grunt, ki je padel na stopnjo kajže
Auf die Stufe der Keuschler zurückgegan
gene Hufe.

10
S f.g r u n fa r ji

O i.
5 t a r i k a jž a rji

Novi k a jž a rji

5t.

S. k. N.k.

62

BLAZNIK PAVLE:

k jer je bilo 124 posestnikov.37 N ajveč jih odpade na naselbine
v tabeli A. Tu je bil promet n ajvečji in zato je prebivalstvo
tiščalo sem. Številčno razm erje k ajžarjev do gruntarjev je bilo
2 :1. Enako razm erje dobimo tudi v naselbinah ob velikih gozdo
vih (B), k jer se je naselilo dosti gozdnih delavcev. V vseh ostalih
naselbinah je bilo splošno precej manj k ajžarjev ; tu je bilo raz
merje v celoti točno 1: 1. — Iz kat. map je razvidno, da so se
do tedaj k ajž arji naseljevali skoro izključno na ozemlju, ki je
bilo takrat še skupna last. Izjemni so slučaji, da bi postavili
kajžo v gruntarskem delu naselbine, razen tam, k je r je kak grunt
propadel. Navadno so zrastle kajže ali tik naselbine kot nadalje
vanje, ali pa — k ar je zelo pogost slučaj — na robovih gruntar
skega polja. P olja so imeli navadno v več kompleksih razen na
desni strani, k jer tudi sicer pri gruntih dobimo samotne kmetije
in aglomeracije teh. Zelo redko imajo kako parcelo na bivšem
gruntarskem polju razen tam, k jer je kak grunt propadel. Mo
rali so si na novo urejati polja na skupnem svetu. — Obseg kajžarskih posestev je bil zelo različen. N ajveč trdnejših je bilo
tedaj na ozemlju potoka Luše, k jer je kmalu po 13. stol. propadlo
mnogo hub. Sicer so povečali obseg takrat, ko so delili skupno
last; dobivali so pa manjše deleže kot gruntar ji. To zemljo so
precej intenzivno izrabljali. — Y zadnjih sto letih je število k a j
žarjev poskočilo na 694. Številčno razm erje med k ajž arji in
gruntar ji se je močno spremenilo. Zakaj grunti so padali najbolj
tam, k jer so se n ajbolj namnožili k ajžarji. Razmerje v nasel
jih A je ЗУ2 : 1, v В skoro 4 : \, v D niti 1% : 1. Številni novi k a j
žarji imajo navadno le kajžo in kako malenkost — razen tam,
k jer so se naselili na propadlih gruntih. Položaj je zanje tem
težji, ker splošno ni več skupne zemlje, ki bi jo uživali.
Polje je v zadnjih’ sto letih v Selški dolini zelo narastlo.
Mnogo polja so na novo uredili gruntar ji; je več slučajev, da je
grunt močno oslabel, a polje celo ojačil. Dosti več so ga pa na
novo kultivirali stari k ajžarji. Tako je v tem času zrastel obseg
njiv v celoti za 13 89% ; najm anjši prirastek odpade na soriško
ozemlje, k jer je obseg skoro konstanten; tu je hkrati tudi zelo
malo k ajžarjev. Pač pa je v dolini radi številnega kajžarstva
narastel obseg njiv kar za 25-57%.
37 G le j: K olonizacija, str. 97/108.
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T ab ela A.

Kmetske naselbine v dolini in obe vasi na soriškem ozemlju.
P raprotno
B ukovica
Š evlje
D olen ja vas
Selca
Studeno
Č ešnjica
Škovine
Zali log
Sorica
Sp. D an je

1291.
6
7
4
13
18
9
2
3
—
—

1560.
6
7
4
13
18
10
9
3
6
15
10

1825.
5 + 71
6 + 14
4 + 18
11 + 35
19 + 49
10+7
9 + 17
2
6 + 20
15+23
10' + 2

1933.
5 + 12
7 + 19
4 + 16
9 + 42
16 + 65
7+13
8 + 33
2+ 3
6 + 33
11 + 58
8 + 14

81;

101;

97 + 19 2 ;

83 +308

19

T ab e la B.

Naselbine v neposredni bližini velikih gozdov.
Jam nik
Podblica
Zg. L a jše
Sp. L a jše
Jelenšče
D ražgoše na Pečeh
D ražgoše p ri C erkvi
N ovak
Rudno
Podlonk

1291.
4
6
4
5
2
9
8
4
9
2

1560.
4
6
4
5
2
9
8
1
9
6

53;

54;

1825.
4 + 13
5 + 19
4 + 3
3 + 7
2 + 4
9+21
8 + 16
1 + 0
9 + 18
6+11

1933.
4 + 14
5 + 23
4 + 3
3 + 12
2 + 4
8 + 34
8 + 25
1 + 0
7 + 30
5 + 29

51 + 112;

47 + 174

T abela C.

Naselbine na ozemlju najnovejše kolonizacije.
Podporezen
D av ča
Zala
Potok
O sojn ik
M artinj vrh

1560.
—
6
—
—
—
1
7;

1825.
6
40
4
9
3
34

1933.

96;

138

62
3
16
3
47

1
P rv a številka zn ači gru n tarje, d ruga k a jž a rje . Y ru briki 1560. k a j 
ž a rje v ne upoštevam , k er jih ni mogoče lokalizirati.
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Ostale naselbine.

T abela D.
C avrn o
K rižn a gora
Srednik
L av trsk i vrh
K r a jc
Plan ica
Praprot
Čepule
Jav orn ik
Pševo
Strm ica
L ašk o
H rib
D u n aj
H udi laz
Bukovščica
K n api
Pozirn
Zali Potok
Bezovnica
Z abrekve
Topole
K a liše
Nem ile
L og
N jiv ica
Rovte
D obroslica
Prtovč
R avne
T ork a
Zabrdo
T ro ja r
_
Zg. D an je
V Dolini
Sv. Tom až
R antovše
Sp. L u ša
Zg. L u ša
M laka
Ja rč e brdo
Rovt
Črnovec
R avne
R astovke
D ragobaček
Stirpnik
Sp. G olica
Zg. G olica
O stri vrh
Sm oleva

1291.
2
5
2
2
2
4
3
3
7
6
6
3
2
_
4
2
_
6
2
4
5
6
7
4
2
_
_
—
_
_
_
—
2

1560.
2
5
1
2
1
4
1
3
7
6
6
3
2
_
2
2
_
6
2
3.
5
6
7
4
2
_
2
2
4
4

2
3

1825.
2
6 + 7
1 + 1
2 + 1
i
4 + 2
1 + 1
3+
1
7 + 2
6+
3
5 + 2
3
2 + 2
0+
2
2
2 + 5
0+13
6 + 4
2 + 2
2 + 1
5 + 4
6 + 3
7 + 7
4 + 4
2
0 + 7
2 + 5
2
4 + 1
4 + 3
2+
2

2
—
2
5
3
4
6
5
4
8
2
4
3
3
3
3
3
5
4

4
2
4
2
4
7
6
1
7
1
3
2
3
2
3
3
5
4

4 + 1
2
3 + 5
3 + 2
4 + 7
7 + 5
6 + 4
1 + 4
7 + 9
1 + 1
2 + 7
2 + 5
3 + 3
2 + 10
3 + 2
2 + 4
5 + 2
4 + 2

1933 .

2
6 + 4
1 + 2
2 + 1
j
4 + 2
1 + 1
3+ 2
7 + 6
6+ 3
5 + 6
3+ 1
2 + 2
1 + 2
2+ 1
2 + 12
0+16
5 + 4
2 + 1
2 + 1
5 + 3
6 + 4
6 + 9
4 + 7
2
0 + 5
1 + 6
2
3 + 3
4 + 4
2+ 1
3^. 3
2
3 + 3
2
3 + 7
3 + 3
4 + 9
6 + 10
4 + 6
1 + 4
7 + 9
1 + 1
2 + 10
2 + 6
3 + 3
2 + 12
3 + 1
2 + 4
5 + 6
3 + 6

______
1562;
164;
161 + I6 I;
153 + 212.
2 Tu ni vštetih 19 hub, k i so večinom a km alu po tem letu propadle.
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Skupno število gruntov in kajž.
1291.
1560.
1825.
A
В
D

81
55
156

101
54
164

290;

319 + 128;

65

97 + 192
51 + 112
161 + 161

1933.
83 + 308
47 + 174
153 + 212

309 + 465;

283 + 694

Zusam m enfassung.
D ie Besitzverhältnisse in der S elšk a dolina (O berkrain).
D ie S elšk a dolina ist ein T eil der ehem aligen F reisin ger H errschaft Lack.
Ihre Kolonisation erfolgte in verschiedenen Zeitabschnitten. D ie östliche
H älfte w urde durch Slovenen besied elt; ihre Kolonisation w ar im allg e 
m einen schon zu Ende des 13. Jah rb . beendet. D ie w estliche H älfte des linken
F luß gebietes kolonisierten größtenteils im 14. Jah rh . D eutsche aus Tirol, und
zw ar gruppenw eise und in kürzeren Zeitintervallen (Soricagebiet), das
rechte Flußgebiet jedoch besiedelten aberm als Slovenen (vorw iegend ein
zeln) von der M itte des 16. bis zur M itte des 17. Jahrh. — Im T ale selbst
und im rechten Flußgebiete haben die m eisten W eiler ausgesprochene G e
m engelagen. N ebenbei findet sich auch unregelm äßige G ew anneinteilung
nicht nur im Tale, sondern auch im spät kolonisierten Soiricagebiete (in der
H öhenlage von 900—1000 m). D ie ganze rechte Schattenseite des in versch ie
densten Zeiträum en kolonisierten Territorium s stellt ein G ebiet von E in zel
höfen und Einzelliofagglom erationen dar.
In der W irtschaft w ird das H auptgew icht mehr au f Forst- und V ieh
w irtsch aft als au f F eld b au gelegt. Ein großer T eil des W aldes w ar einst
in D om in ikalausbeute; allm ählich kam jedoch sehr viel davon in Besitz
d er H am m ergew erkschaften, die sich auch vieler anderer W aldparzellen
bem ächtigten; diese W älder sind heute größtenteils in den H änden einiger
w eniger Großbesitzer. — D ie übrigen W älder w urden gewöhnlich als G e
m eineigentum der A nsiedlungen verteilt. Die V erteilung dieses G em einde
w aldes w urde in verschiedenen Zeitepochen durchgeführt: im allgem einen
zuerst im G ebiete d er Einzelhöfe — sofern er nicht schon zur Zeit der K o
lonisation in P rivatbesitz w ar —, anderorts besonders im 18. Jah rh .; im
Soricagebiet ist der Walld noch heute teilw eise Gem eingut. Bei der V er
teilu n g wurden die G roßbauern vor den Keu,schlern bevorzugt. — D as Vieh
w eidete m an ursprünglich au f Gem eindeweiden, die au f dieselbe W eise —
jed och viel später — verteilt wurden wie die W älder. H ier und dort w aren
noch im Jah re 1630 die Bergw iesen Gem eingut. — D er F eldb au des G e
bietes ist passiv.
D ie Großbauern sind Nachkomm en der ersten Kolonisten. D er u r
sprüngliche U m fang der H ufen w ar sehr verschieden. D ie Besitzungen der
G roßbauern im G ebiete der ältesten K olonisation umfaßten, W ald und W eide
abgerechnet, m eistens ca. 6 ha, im Soricagebiete bis 25 ha, im G ebiete der
jü n g sten K olonisation vereinzelt sogar bis 40 ha. Ein schlechterer Boden
h atte ein größeres Ausmaß zur Folge. D ie G rundbesitze haben sich Jah r
hunderte lan g gut gehalten. D ie Besitzer wechselten zw ar öfters, die Zer
stü ckelun g der Besitze w ar jedoch bis zum 19. Jahrh. sehr selten. In der
Zeit von 1560—1825 sin nur 3'14%, in letzten hundert Jah ren jedoch 8'40%
d er G rundbesitze in V erfall gekommen. D er V erfall w ar dort, wo der V er
k e h r reger war, größer als im verkehrsarm en Gebiet.
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K euschler finden wir in unserem G ebiet von 16. Jahrh. an. Im allg e 
m einen hatten die ursprünglichen K euschler keinen eigenen Bodenbesitz,
wohl ab er die Nutznießung eines G em eindegutes, in dem sie durch B rand
w irtschaft N euland gewinnen und ihr Vieh weiden konnten. D ie K euschen
selbst wurden gewöhnlich au f dem Gem einboden erbaut. D er w irtsch aft
liche A ufschw ung datiert von der Zeit der T eilung des G em einbesitzes; es
folgte eine Zeit intensiveren Bodenbaues. D ie in den letzten hundert Jah ren
angesiedelten K euschler haben sehr wenig Boden. D ie m eisten gibt es von
jeh e r dort, wo ein entw ickelterer V erkehr und fortschrittlichere F o rst
w irtschaft die besten Existenzm öglichkeiten bieten. H ier beträgt heute ih r
Z ahlenverhältnis zu den Großbauern 3% —4 : 1, im ganzen übrigen G ebiet
kaum H i : t.
D ie Erw erbung von N euland in den letzten hundert Jah ren ist beinahe
nur durch K euschler erfolgt. D as A ckergebiet hat sich im ganzen um 13-89%
vergrößert, doch ist im Soricagebiet, wo es nur w enig K euschler gibt, der
N euerw erb minimal. D agegen entfallen 23‘37% des N eulandes au f das T al,
da der V erkehr hier am größten ist.

