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NASLOV

Zgodovinski pregled kraja Ročinj v obdobju 19. in v začetku 20. stoletja

IZVLEČEK

Ročinj se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1083 v darovnici goriškega grofa 

Henrika rožaškemu samostanu.  Naselje  se  je  razvilo  na desnem bregu reke Soče,  pod 

pobočjem hriba Čičer na severnem robu Ročinjskega polja. Vas se je postopoma širila okoli 

cerkve, ki je danes posvečena sv. Andreju in predstavlja njen center. 

V 19. in začetku 20. stoletja je bila vas središče občine, ki je poleg Ročinja obsegala  

še več okoliških vasi in zaselkov. V začetku 20. stoletja je prišlo do razmaha društvenega 

življenja,  ki  je  z  ustanovitvijo  več  društev,  organizacij  in  zadruge  zajelo  kulturno, 

gospodarsko in cerkveno področje.  Šolsko zgradbo je  leta 1817 dal  postaviti  duhovnik 

Valentin Stanič, ki je med svojim desetletnim delovanjem v vasi pustil pomemben pečat. 

Poleg  njega  se  je  v  Ročinju  rodilo  ali  delovalo  več  zgodovinskih  osebnosti,  ki  so 

zaznamovale širši prostor. 

Prvo svetovno vojno so Ročinjci preživeli na bojiščih ali v begunstvu. S pričetkom 

bojev na Soški fronti je Ročinj zasedla italijanska vojska, ki je večji del prebivalstva poslala 

v  begunstvo  najprej  v  bližnje  zaledje,  kasneje  pa  so  bili  razkropljeni  po  celotni  Italiji. 

Manjši del Ročinjcev, ki se je umaknil pred pričetkom spopadov, je avstro-ogrska oblast 

namestila na Kranjskem in Štajerskem. Begunce je ob vrnitvi domov pričakala od bojev 

uničena vas. Njena obnova je trajala več let.

KLJUČNE BESEDE

Ročinj, zgodovina, 19. stoletje, 20. stoletje, uprava, šolstvo
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TITLE

Historical overview of Ročinj in the 19th and in the beginning of the 20th century

ABSTRACT

Ročinj is first mentioned in historic sources in deed of donation of count Henrik 

from Gorizia to monastery of Rosazzo. Settlement developed on the right side of Soča 

river,  under the hill  Čičer on the north edge of field of  Ročinj.  Town gradually spread 

around the church, which is nowadays dedicated to Saint Andrew and represents town 

centre.

In 19th and in early 20th century Ročinj was the core of the municipality, which  

also  included  numerous  surrounding  villages  and  hamlets.  Establishment  of  several 

associations, organizations and an agricultural co-operative in early 20th century affected 

cultural, economic and religious area. Priest Valentin Stanič, who left a significant mark on 

the village during his decade-long work there, also set the initiative for building the school 

building in 1817. Along him there were several other historical figures born or working in  

Ročinj.

Villagers spent the First World War on the battlefield or seeking interment. When 

Isonzo  Front  started  Ročinj  was  occupied  by  Italian  army,  which  sent  most  of  the 

population  forward  into  near  hinterland,  later  they  were  spread  across  entire  Italy. 

Minority  of  Ročinj  villagers,  who moved back  before  battles started,  was relocated to 

Carniola and Styria by Austro-Hungarian authorities. Upon their return, refugees found a 

village demolished by war and its rebuilding lasted many years.
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 1  UVOD

Spodnja Soška dolina, ki sega od Mosta na Soči do Solkana, se južno od vasi Doblar  

razširi na veliko ravnino, ki jo deli reka Soča. Na desni, sončni strani ravnice pod vznožjem 

hriba Čičer leži  vas Ročinj.  Vzhodno od vasi se na nasprotnem bregu razprostira Avško 

polje,  nad njim pa planota Banjšice.  Na zahodni  strani  se  dviga planota Kambreško,  v 

bližini je tudi meja z Italijo.

Ročinj je večja vas z okoli 350 prebivalci. Je sedež župnije, skupaj z Doblarjem tvori  

krajevno  skupnost,  in  spada  pod  občino  Kanal.  Ob  robu  vasi  poteka  glavna  cesta,  ki 

povezuje  severne  dele  Primorske  z  Novo  Gorico.  Leta  1996  je  Ročinj  praznoval  900. 

obletnico prve omembe, a njegova zgodovina v veliki meri še ni raziskana in predstavljena. 

Osnovni  namen  in  glavni  cilj  diplomskega  dela  je  bil  del  zgodovinskega  mozaika  vasi 

raziskati in opisati ter preko določenih tem predstaviti. Časovni okvir je večinoma omejen 

na obdobje na prehodu iz 19.  v  20. stoletje,  pri  nekaterih temah pa je vključena tudi 

starejša zgodovina.

Nalogo sem razdelil na osem različnih, a v več pogledih povezanih tem, v katerih 

sem  poskusil  predstaviti  razvoj  in  pomembnejše  dogodke  obravnavanega  časa.  V 

začetnem poglavju je glavni poudarek na razvoju in širitvi kraja skozi čas, gibanju števila 

prebivalstva v zadnjih dvesto letih in izseljevanju. Sledita poglavji o cerkveni zgodovini z 

opisom fare, cerkva, znamenja in pokopališča ter o kulturnem in društvenem življenju v 

desetletjih pred in po prvi svetovni vojni, s predstavitvijo številnih društev, ki so takrat 

delovala. Sledi prikaz prvih 100 let delovanja in razvoja šole, ki jo je dal postaviti duhovnik 

in  narodni  buditelj  Valentin  Stanič,  upravni  in  teritorialni  razvoj  občine  Ročinj  ter 

gospodarstvo, ki je razdeljeno na podpoglavja o gospodarskih društvih, kmetijstvu, obrti, 

trgovini in prometu. Sedma tema opisuje prvo svetovno vojno, ki so jo Ročinjci preživeli na 

fronti in v begunstvu, poglavju je dodan še del o povojni obnovi kraja. Nalogo zaključuje 

krajša predstavitev desetih zgodovinskih oseb, ki so bile rojene ali so delovale v Ročinju in 

so  s  svojimi  aktivnostmi  pustile  pečat  na  lokalnem  ali  širšem  področju.  V  nalogo  je 

vključenih več tabel, grafov in slikovno gradivo.

Podatke,  ki  sem  jih  uporabil  v  diplomski  nalogi,  sem  črpal  iz  različnih  virov. 

Najpomembnejši vir informacij je predstavljalo številno slovensko časopisje (pridobljeno 
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na spletnem portalu http://www.dlib.si), ki je pokrivalo območje Goriške, Trsta in Kranjske. 

V  časopisnih  virih  so  večinoma predstavljeni  pomembnejši  dogodki,  ki  so  se  zgodili  v 

obdobju od 70. let 19. stoletja do desetletja po prvi svetovni vojni.  Za širši  vpogled in  

podrobnejšo  predstavitev  določenih  tem  sem  uporabil  več  monografskih  publikacij, 

zbornikov in znanstvenih člankov. Statistični popisi so mi služili za predstavitev grafičnih 

podatkov, predvsem pri temah o prebivalstvu, upravi in gospodarstvu. Arhivsko gradivo in 

dokumente, ki so se večinoma nanašali na obdobje po prvi svetovni vojni, sem pridobil v 

Pokrajinskem arhivu Nova Gorica, Nadškofijskem arhivu v Gorici in arhivu župnijske cerkve 

v Ročinju. Manjši del podatkov sem našel na  internetu. V veliko pomoč so mi bili  starejši 

domačini, ki so mi prek intervjujev opisali preteklost kraja, katere del so sami doživeli. Ob 

tej  priložnosti  bi  se jim rad zahvalil,  kot tudi  vsem drugim, ki  so mi s svojim znanjem, 

informacijami in gradivom pomagali pri nastajanju diplomskega dela.

Slika 1: Ročinj okoli leta 1900
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 2  RAZVOJ PREBIVALSTVA IN VASI

Ročinj  (Rotschein/Rontschein v  nemščini  in  Ronzina/Roncina v  italijanščini)  se v 

zgodovinskih  virih  prvič  omenja  leta  1083  v  darovnici  goriškega  grofa  Henrika.  Ta  je 

rožaškemu samostanu podaril  več cerkva in vasi,  med drugim Ročinj  v  Ročinjski  dolini 

(Runzina in valle Runziane).1 Vas stoji pod strmim pobočjem Čičera (730 m) na desnem 

bregu reke Soče na severnem robu Ročinjskega polja. Po vsej verjetnosti je bilo območje 

poseljeno že  za  časa  Rimljanov.  V  srednjem veku je  predstavljal  središče  na  lokalnem 

območju, kasneje pa je to vlogo prevzel Kanal.2 Ročinj je med 11. in 14. stoletjem spadal 

pod oglejski patriarhat in Goriške grofe. Po vsej verjetnosti je bil v vasi v srednjem veku, ko 

je ta predstavljala lokalno središče, postavljen dvor. Kasneje so ob glavni cesti postavili nov 

dvorec,  ki  je  bil  morda v  novem veku v  lasti  rodovin Rabatta,  Trent  in  Braunizer  von 

Braunthal. Kasneje, od sredine 18. do začetka 20. stoletja je bil v lasti rodovine Posarelli.3

 2.1  Izvor imena

Ime vasi naj bi izhajalo še iz predslovanske dobe. Nekateri ga povezujejo z besedo 

ronek (strmina, breg, rončina, ronkina) ali z besedo vroče, zaradi toplega vrelca ob reki 

Soči,  pod  vasjo.4 Razlaga  imena  se  pojavi  tudi  v  Kmetijsko  rokodelskih  novicah  in 

Slovenskem glasniku:

„Roncina  =  Ročinj,  —  Račen  —  Racinj  .  To  ime  izvira  iz  besede  „rake"  

(Wasserleitung); Soča je namreč tukaj od skalnatih bregov kakor v Idrii Idrica po rakah  

oklenjena. Na desnem bregu Soče je tikoma lepa ravnina in na njej čedna vas: „Račen  

kraj", tedaj: Račen = Račinj ; iz Račinja doma.“5

„Ohranil se je nosnik v besedi Ročinj za Vročinj (tako se imenuje vas kacih 6 ur hoda  

od Gorice v gorah). Besedo Ročinj izpeljujem jaz iz staroslovenske vratina (aestus); v je  

odpadel,  kakor je izpadel v sraka za svraka, srab za svrab itd. Nemci imenujejo to vas  

Rontschein in Taljani Ronzina, v kterih izrazih se nosnik še dan danes sliši. Tudi lega te vasi  

1 Rutar, Ročinj, str. 3
2  Sapač, Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 4, Brda in Zgornje Posočje, str. 214
3 Sapač, Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 4, Brda in Zgornje Posočje, str. 214-215
4 Rutar, Ročinj, str. 3
5 Kmetijske in rokodelske novice, 1863, št. 52, str. 418, Odgovor na vprašanje „Novic“ od 9. dec. 1863, št. 49 
na 394. strani

3



podpira izpeljavo iz vratina, ker pripeka solnce v tem kraji tako hudo, da ni moč po letu  

skoro prestati.“6

 2.2  Razvoj prebivalstva in vasi

 Čeprav je Ročinj skozi čas izgubil na pomenu, je imel v začetku 20. stoletja največ 

prebivalcev v okraju. Leta 1894 je v Ročinju živelo 710 ljudi, v Kanalu 500, v Desklah pa 

343.7 Iz  popisov  prebivalstva  je  razvidno,  da  se  je  v  prvi  polovici  19.  stoletja  precej 

povečalo (od leta 1818 do 1851 za skoraj 1/3), nato pa se do leta 1880 znižalo za skorajda 

enako število. Do prve svetovne vojne je nato stagniralo. Padcu in stagnaciji  je po vsej 

verjetnosti v največji meri botrovalo množično izseljevanje v večje centre in tujino, deloma 

pa tudi bolezni.8

Slika 2: Ročinj na franciscejskem katastru v začetku 19. stoletja

6 Slovenski glasnik, 01.12.1866, št. 12, str. 437
7 Specijalni repertorij krajev na avstrijsko-ilirskem Primorju : na novo predelan po rezultatih popisa ljudstva  
dne 31. decembra 1890, str. 13-17
8 Ročinj, str. 48
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Leto Število 

prebivalcev
1818 6449

1851 88210

1869 70611

1880 64612

1890 71013

1900 70514

1910 66315

1931 740
1961 476
1971 449
1981 403
1991 34616

2002 32917

Tabela 1: Spreminjanje števila prebivalstva

Graf 1: grafična ponazoritev spreminjanja števila prebivalstva

Vas je  bila  strnjena in se je  skozi  čas  postopoma širila  okoli  cerkve,  ki  stoji  na 

„Placu“ in predstavlja njeno središče. Število hiš se je v 19. stoletju povečalo iz 118 v letu  

1818,18 na 139 leta 1900.19 V zadnjih dvesto letih se vas ni veliko spremenila, sta jo pa v 70. 

letih 19. stoletja prizadela dva večja požara, kasneje, med prvo svetovno vojno, pa je bila v 

veliki  meri  porušena in poškodovana.  Požara sta povzročila  veliko materialne škode in 

socialno krizo.

Prvič je zagorelo 29. oktobra 1876 zvečer. Pogorelo je več hlevov in skednjev, poleg 

tega pa še veliko krme, poljskih pridelkov, kmetijskega orodja in živine. Požar se je hitro  

9 Schematismo dell'Imperiale Regio Litorale Avstriaco-Illirico, ripartimento del teritorio governale del Litorale.  
10 Deželni zakonik in vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko primorje 1851
11 Orts Repertorium von Triest und Gebiet, Görz, Gradisca und Istrien auf Grundlage der Volkszählung vom  
31. dezember 1869
12  Special Orts Repertorium 1885
13 Specijalni repertorij krajev na avstrijsko-ilirskem Primorju : na novo predelan po rezultatih popisa ljudstva  
dne 31. decembra 1890, str. 17
14 Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru izdelan po rezultatih popisa 1900, str. 18
15 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiškem za leto 1911
16 Krajevni leksikon Slovenije, str. 573
17 http://www.stat.si/
18 Schematismo dell'Imperiale Regio Litorale Avstriaco-Illirico, ripartimento del teritorio governale del  
Litorale. 
19 Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru, str. 18
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širil, a se je zaradi vetra obrnil stran od vasi, kar je preprečilo hujšo škodo. Domačinom so 

pri gašenju na pomoč priskočili prebivalci sosednjih krajev Ajbe, Avč, Doblarja, Kanalci pa 

so pripeljali svojo gasilsko brizgalko. Škoda je bila velika, poleg tega večina oškodovanih ni 

bila zavarovanih.20

Naslednje leto, v noči iz 27. na 28. avgust, je ponovno zagorelo. Do požara je prišlo 

zaradi  prevrnjene  petrolejke  v  hlevu,  ogenj  pa  se  je  zaradi  močnega  vetra  razširil  na 

sosednja gospodarska poslopja in stanovanjske hiše, ki so bile še vedno večinoma krite s 

slamo. Poleg domačinov, prebivalcev sosednjih krajev in gasilcev iz Kanala so poslali po 

gasilce iz Gorice, ki pa so prišli prepozno. Do tal je pogorelo 28 hiš in 34 gospodarskih  

poslopij (hlevov, skednjev, senikov). Smrtnih žrtev ni bilo, je pa 224 ljudi ostalo brez strehe  

nad glavo in premoženja. Škoda naj bi znašala med 40.000 in 50.000 goldinarjev.21 V vasi je 

nastopila huda kriza, zato je bila za prizadete v požaru organizirana obsežna pomoč. K 

pomoči je pozvalo tako slovensko kot italijansko časopisje. Več društev (Goriška čitalnica, 

Sloga,  čitalnica  v  Kanalu,  Slavec,  Gimnastica,  Goriško  telovadno  društvo)  je  poslalo 

denarno pomoč ali pa so organizirala koncerte in prireditve, na katerih so zbirala sredstva. 

Finančno pomoč so prispevali deželni zbor in grof Gyulay, glavar Rechbach pa je prošnjo za 

pomoč poslal  tudi cesarici  Mariji  Ani  Savojski  (vdova cesarja Ferdinanda I.)  v  Prago in 

cesarju Francu Jožefu I., ki se je na prošnjo odzval ter vasi poslal 1000 goldinarjev.22 Od 

požara dalje je občina zaposlila posebnega nočnega obhodnika, ki je skrbel, da ne bi znova 

prišlo do podobnih nesreč.23

Po prvi svetovni vojni je več družin preselilo svoja domovanja. Nekatere izmed hiš, 

ki  so stale za cerkvijo,  niso bile  obnovljene,  zato pa so se nova stanovanjska poslopja 

zgradila ob glavni cesti. Vas se je razširila še „na Pejco“, pod in ob glavni cesti in proti  

Kambreškemu. 

 2.3  Izseljevanje

Podobno kot velik del Evrope in slovenskih dežel je množična emigracija konec 19. 

in v začetku 20. stoletja zajela tudi Ročinj. Glavna vzroka za množičen odhod Slovencev sta 

20 Soča, 04.11.1876, št. 44
21 Soča, 31.08.1877, št. 35
22 Slovenski narod, 07.09.1877, št. 204
23 Arhiv župnijske cerkve Ročinj, Zgodovinske drobtinice iz starih Ročinjskih dni
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bila slab ekonomski in socialni položaj. Kmete je pestila dolžniška kriza, ki jo je povzročila  

zemljiška odveza, in ujme, ki so uničevale pridelke. Poleg tega so bili na udaru konkurence 

tujih,  cenejših  proizvodov.  Delavci  in  obrtniki  so se  soočali  s  propadom starih  obrtnih 

dejavnosti,  ki  jih  je  industrializacija  izpodrinila.  Vseeno  pa je  bilo  izseljevanje  bolj  kot 

posledica kriz želja po boljšem življenju.24 Nekateri so odšli za stalno, drugi pa so se vrnili, 

ko so privarčevali dovolj denarja, da so lahko obnovili svojo dejavnost, kupili  zemljo ali 

odplačali dolgove. Poleg lokalnih migracij iz ruralnih predelov v industrijske centre (Trst, 

Gradec, Dunaj), se jih je veliko odločalo za odhod v druge evropske države in na druge 

celine.25 

 2.3.1  Severna in Južna Amerika

Glavni  cilj  izseljencev so bile  Združene Države Amerike,  ki  so s  svojo velikostjo, 

svobodo,  poceni  zemljo  in  hitrim  napredkom  v  njihovih  očeh  predstavljale  možnost 

boljšega življenja.  Obdobje  množičnega izseljevanja v  Ameriko lahko razdelimo na dva 

velika vala. V prvem, ki je trajal do konca 80. let 19. stoletja, so največji delež prestavljali  

ljudje iz zahodne in severne Evrope. V drugem valu, ki je sledil od 90. let 19. stoletja dalje,  

pa  jih  je  večina  čez  Atlantik  prihajala  iz  južne  in  vzhodne  Evrope,  tudi  iz  slovenskega 

prostora.26 Zaradi želje po boljšem življenju se je v Ameriko odpravilo veliko (predvsem 

mladih)  Ročinjcev.  Odhajali  so posamezniki,  skupine in  celotne družine.  Izseljevanje  je 

postalo množično v začetku 20. stoletja, kar je razvidno iz popisov prebivalstva v letih 1900 

in 1910. Ob slednjem je časopis Soča opozoril, da je v Ameriki že ½ Ročinjcev.27 Večinoma 

so odhajali prek Trsta, glavni in najpogostejši cilj pa je bil Cleveland z okolico, kjer se jih je 

veliko zaposlilo v industriji,  predvsem v jeklarstvu.28 Poleg ZDA se leta 1927 omenja še 

nekaj posameznikov, ki so se domov oglasili iz Santosa v Braziliji.29

24 Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje, str. 26-29
25 Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje, str. 47
26 Drnovšek, Pot slovenskih izseljencev na tuje, str. 47
27 Soča, 18.02.1911, št. 20
28 Intervju Ana Dugar, 03.04.2011
29 Edinost, 28.04.1927, št. 100
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 2.3.2  Evropa

Julija leta 1878 so avstrijske čete v skladu z določili berlinskega kongresa, ki je po 

rusko-turški vojni postavil meje na Balkanu, okupirale Bosno. S tem so se pojavile nove 

možnosti  za delo in dober zaslužek.30 Med množico delavcev in kmetov, ki so poskusili 

srečo, je bilo tudi več Ročinjcev, ki so kot sezonski delavci jeseni sodelovali pri gradnji ceste  

Turški Brod- Sarajevo.31 Konec 19. in v začetku 20. stoletja je več deset tisoč Slovencev, 

med katerimi je bilo veliko domačinov, odšlo v razvitejše dele Evrope, predvsem Nemčijo, 

Belgijo in Francijo. Zaposlitev so si večinoma našli v rudnikih ali na kmetijah. Nekateri so se 

tam ustalili,  drugi  pa so odšli  le začasno na sezonsko delo.32 Izseljevanje se je po prvi 

svetovni vojni nadaljevalo. Časopis Edinost je poročal: „Kakor večina slov. vasi v Julijski  

Krajini  trpi  tudi  naša na precejšnji  maniji  izseljevanja.  Kjerkoli  hočete,  povsod  najdete  

Ročinjce. Samo v Trstu je kakih 30 naših deklet. In potem Francija. Gredo in kdo ve, če se  

vrnejo. Zidarstvo jih vleče. Doma seveda ni več dela kot prejšnja leta takoj po vojni. Zato  

pa gredo.“33

 2.3.3  Afrika

Leta  1869  odprt  Sueški  prekop  v  Egiptu  je  omogočil  hiter  napredek  dežele  in 

predvsem pristaniškega mesta Aleksandrije. Ta je postala pomembno trgovsko središče in 

novi dom mnogih pomembnih bogatih evropskih družin. S tem je naraščala tudi potreba 

po delovni sili,  predvsem ženskah. Med služkinjami, dojiljami,  kuharicami je bilo že od 

srede 19. stoletja dalje mnogo Slovenk, predvsem iz Goriške. Tja so za več let odhajala 

tako mlada dekleta kot starejše gospe in že takrat se jih je oprijelo ime »Aleksandrinke«.  

Do konca 19. stoletja je njihovo število preseglo 7700.34 Med njimi naj bi  bili  vsaj  dve 

Ročinjki, ki sta si tam kruh služili pred prvo svetovno vojno. Marija Dugar kot služkinja,  

Marija Tomažin pa kot dojilja.35

30 Drnovšek, Hajdimo v Bosno!, str. 323
31 Soča, 18.10.1878, št. 42
32 Intervju Adolf Černovec, 22.08.2008
33 Edinost, 21.05.1926, št. 120
34 Drnovšek, Vroči Egipt vabi Goričanke, str. 17-18
35 Intervju Ana Dugar, 03.04.2011
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 3  CERKEV

 3.1  Cerkev Svetega Andreja in razvoj od vikariata do župnije

Prva cerkev v vasi  naj  bi  bila zgrajena že okoli  leta 1140,36 kot duhovnija pa se 

Ročinj prvič omenja leta 1296.37 Spadala je pod oglejski patriarh. V srednjem veku je bila 

verjetno po zidavi nove cerkve leta 1481 ustanovljena kaplanija.38 Današnja cerkev je bila 

zgrajena leta 1727, prejšnja naj bi bila manjša in obrnjena v drugo smer. Julija 1742 je bila 

posvečena Svetemu Andreju, ki je še danes njen zavetnik.39 20. marca 1751 je kasnejši 

goriški  nadškof Karel  Mihael  Attems opravljal  v  dekaniji  Kanal  vizitacijo,  med katero je 

obiskal cerkev Sv. Andreja in podružnični cerkvi Sv. Petra ter Pavla. Iz njegovih zapisov je 

razvidno, da je imela cerkev pet oltarjev, ki so bili posvečeni Sv. Andreju, Jezusu Kristusu, 

Sv. Blažu, Sv. Florijanu in Žalostni Materi Božji. V fari je živelo okoli 170 družin, ki so skupaj  

štele  900  prebivalcev.40 Od  istega leta  dalje  se  fara  omenja  kot  vikariat.41 Glavni  oltar 

cerkve  je  bil  leta  1788  pripeljan  iz  Gorice.  Še  prej,  leta  1780,  pa  sta  bila  postavljena 

stranska oltarja svetega Florijana in svete Lucije.42

Leta 1734 je čedajski kapitelj odredil, da preide Doblar, ki je do tedaj spadal pod 

Volče, v ročinjsko faro. Leta 1863 so na Srednjem zgradili cerkev sv. Trojice. Blagoslovljena 

je bila septembra 1872, leto kasneje pa so se Srednje in več okoliških vasi  in zaselkov 

odcepile od Ročinja ter  postale samostojni  vikariat.43 Od tedaj  je pod ročinjski  vikariat 

spadalo območje občine Ročinj skupaj z več vasmi in zaselki občine Ajba.44 Celotno število 

prebivalcev kuracije je leta 1906 znašalo 1880 prebivalcev45 (za primerjavo: leta 1910 je 

znašalo prebivalstvo občine Ročinj 832,46 občine Ajba pa 139847).

Cerkveni zvonovi iz starejšega obdobja naj bi bili izdelani v vasi. „Pri „Lolču“- za  

skednjem na »Ponkrtu« so tedaj dejali- so vlili  srednji zvon v Ročinju.- tam sta bila dva  
36 Leksikon Slovenije str. 224
37 Rutar, Ročinj, str. 4
38 Höfler, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem, str. 24
39 Rutar, Ročinj, str. 6
40 Attems, Vizitacijski zapisniki goriškega, tolminskega in devinskega arhidiakonata goriške nadškofije, str. 98
41 Höfler, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem, str. 100
42 Rutar, Ročinj, str. 6
43 Rutar, Ročinj, str. 6
44 Gorica, 04.06.1912, št. 45
45 Nadškofijski arhiv Gorica, fond župnija Ročinj
46 Soča, 18.02.1911, št. 20
47 Soča, 16.03.1911, št. 31
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korita- Cerkev je poklicala zvonarja, ga plačala in mu napravila material- bronast. Ko so  

vlivali je bila cela vas pokonci. Zvon je bil lep.“  Septembra 1888 je škof v Gorici posvetil štiri 

nove zvonove za ročinjsko cerkev. „G. Vuga je preložil zvonove- zato ker se je srednji- črni  

ubil- On sam se osebno zavzel za to da bi zvonovi imeli enake istotonske zvonove. 1888  

septembra- prelili so jih v Gorici, da bi kontroliral, če bo ves material prelit- on sam jih je  

»razbil«-  za  velikega  je  bilo  potrebno  18  udarcev.  Nove  zvonove  so  krstili  v  Gorici  v  

škofovskem dvoru. Potem so jih pripeljali vozniki iz Gorice- Kos, Gorjupč, Perše. 14 dni so  

bili „na Placu“- preden so postavili v zvonik./.../ Vlekli so jih gor z rokami.“48

Vikariat je bil leta 1894 povzdignjen v kuracijo.49 Leta 1898 je akademski slikar Ivan 

Grohar preslikal prezbiterij ročinjske cerkve in nanj naslikal Čaščenje sv. Rešnjega telesa.50 

V 19. stoletju je v kraju božjo službo opravljalo več duhovnikov, ki so se uveljavili na širšem  

področju: Valentin Stanič, Filip Jakob Kafol, Janez Wolf, Jožef Fabijan in Tomaž Čerin. Poleg 

vikarja in kasneje kurata je v fari deloval še kaplan, ki je imel svoje prostore „na Pejci“. V 

obdobju  pred  prvo  svetovno  vojno  so  duhovniki  sodelovali  pri  kulturnih  društvih  in 

predsedovali krajnemu (krajevnemu) šolskemu svetu, več jih je bilo vključenih v Slovensko 

matico. V kraju so v tem času delovale tri verske organizacije: Marijina družba (120 članic), 

Bratovščina Matere Božje sedem žalosti (500 članov) in Tretji red (60 članov).51

S  pričetkom spopadov na  Soški  fronti  je  moral  kurat  Otilij  Medveš junija  1915 

skupaj  z  ostalimi  vaščani  v  begunstvo  v  Benečiji.  Kasneje  je  bil  interniran  na  otok 

Ventotene v Tirenskem morju in na Sardiniji.52 Cerkev je bila med vojno hudo poškodovana 

in je bila po vrnitvi beguncev domov neprimerna za maševanje. Več granat je zadelo tudi  

zvonik, a je zvonove italijanska vojska, ki je zasedla vas, pustila na mestu, kar je bilo za  

kraje v Soški dolini redkost. Bogoslužje je zaradi nastale škode več let po vojni potekalo v 

posebni leseni baraki, ki so jo postavili na vrtu pod župniščem. Zvonove so iz zvonika s  

težavo odstranili in jih namestili na kole pred barako ter z njimi zvonili.53 Cerkev so pričeli 

obnavljati  maja  leta  1926  in  dela  dokončali  do  začetka  naslednjega  leta.  Korenita 

sprememba je doletela predvsem zvonik, ki so ga povišali  in precej spremenili  njegovo 

48 Arhiv župnijske cerkve Ročinj, Zgodovinske drobtinice iz starih Ročinjskih dni
49 Slovenec, 20.10.1894, št. 241
50 Soča, 19.08.1898, št. 66
51 Nadškofijski arhiv Gorica, fond župnija Ročinj
52 Svoljšak, Soča, sveta reka, str. 192
53 Edinost, 21.05.1926 št. 120
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zunanjo podobo. Obnovljeno cerkev so posvetili  30. januarja 1927 in zraven vključili še 

praznovanje ob 200-letnici prve posvetitve.54

Slika 3: Posvetitev cerkve sv. Andreja leta 1927 (levo)

Slika 4: Kip Žalostne Matere Božje (desno)

Dobro leto kasneje je sledila še postavitev in blagoslov kipa Žalostne Matere Božje. 

Goriška straža je ob tej priložnosti poročala: „Že dolgo ni videla naša fara tako veličastne  

slavnosti, kot smo jo obhajali v nedeljo 12. februarja, ko smo slovesno blagoslovili krasen  

kip žalostne Matere božje. Vsa vas je bila ozaljšana z zelenjem, slavoloki in venci. Pridni  

fantje so dve uri daleč prinesli mlaje in neumorna dekleta so zelo lično okrasila cerkev.  

Sprevod s kipom so spremljale belo oblečene deklice s palmami in cvetjem. Pevski zbor je  

lepo prepeval med procesijo in povzdignil  slovesnost. Pred cerkvijo je bil postavljen lep  

slavolok z angelci. Domače dekle je izrazito deklamovala primerno pesem v čast žalostni  

M. B., ki jo je zložil g. dekan Bele, kateri je vodil sprevod in blagoslovil kip.“55

28.  aprila  1928 je  goriški  nadškof  Frančišek Borgia Sedej  je  povzdignil  ročinjsko 

kuracijo v župnijo, s tem pa je duhovnik Karel Reja, ki je v Ročinj prišel leto prej, postal prvi  

župnik.56

54 Goriška straža, 28.01.1927, št. 8
55 Goriška straža, 22.02.1928, št. 15
56 Goriška straža, 09.05.1928, št. 37
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 3.2  Cerkvi Svetega Petra in Svetega Pavla

Poleg  matične  cerkve  sv.  Andreja  v  vasi  sta  spadali  pod  ročinjsko  faro  še 

podružnični cerkvici sv. Petra in sv. Pavla. Prva, zgrajena v gotskem stilu in po prvi svetovni  

vojni obnovljena, stoji nad vasjo Ajba.57 Sv. Pavel leži nad vasjo Ročinj, nekoliko severno-

vzhodneje od Sv. Petra. Ročinjska cerkev je leta 1588 od čedajske rodbine Cottis odkupila 

planino „na Krasu“ pri Drežnici, od katere je vsako leto dobivala najemnino 15 liber sira.58 

Leta 1709 jo je prodala in po izročilu naj bi s tem pridobila Kalvarijo ob Sv. Pavlu. Poleg 

Jezusa  in  obeh  razbojnikov  pod  križem  stojita  še  Jezusova  mati  Marija  in  Marija 

Magdalena.59 Cerkev je tako kot sv. Peter gotska z rombasto-zvezdasto obokanim korom iz 

zadnje četrtine 15. stoletja.60 Med prvo svetovno vojno je bila poškodovana. Na poti, ki 

vodi do cerkve iz jugovzhodne strani, so ostanki treh kapelic, ki so označene že na vojaški  

karti iz konca 18. stoletja.61 Pri dostopu iz severne strani stoji ob cerkvi kip sv. Pavla.

Slika 5: Cerkev sv. Pavla s Kalvarijo v ospredju 

57 Höfler, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem, str. 100
58 Rutar, Zgodovina Tolminskega, str. 146
59 Medvešček, Zanimivosti o cerkvici svetega Pavla, str. 44
60 Höfler, Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem, str. 100
61 Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787 (1804), zv. 3, karta 157
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 3.3  Znamenje in pokopališče

Ob glavni cesti Gorica-Tolmin, ki pelje skozi vas, stoji poleg pokopališča znamenje. 

Sezidano je iz klesanega kamna z orientacijo slemena sever-jug. Na vseh štirih straneh ima 

polkrožne niše, v katerih so poslikave v fresko tehniki. Posebnost znamenja je streha, ki jo 

pokriva kamnita kritina, kar je redkost v širšem goriškem prostoru. Avtor poslikav ni znan, 

nastale pa naj bi v začetku 17. stoletja.

Motivika v nišah:

• severni del: naslikan je prizor Svete družine.

• vzhodni del: naslikani so (od desne proti levi) svetniki sv. Peter, sv. Andrej, sv. Pavel 

(patroni ročinjskih cerkva), četrti svetnik ni prepoznan.

• južni  del:  freska  naj  bi  predstavlja  mučeništvo  sv.  Boštjana.  Levo od  prizora  je 

naslikan še svetnik v popotni opravi, ki po vsej verjetnosti predstavlja lik sv. Jakoba. 

V zatrepu južne fasade je naslikana še doprsna figura Boga očeta z iztegnjenimi 

rokami, ki priča o tem, da je bila ta stran do prestavitve ceste na sever glavna 

fasada znamenja.

•  Zahodna stran: naslikan je prizor „Imago pietatis“ z dvema angeloma.

Znamenje je bilo z občinskim odlokom razglašeno za etnološki spomenik in med letoma 

2003-2006 obnovljeno in restavrirano.62

Pokopališče je bilo do leta 1785 postavljeno na zemljišču okoli cerkve, nato naj bi 

ga najprej prenesli iz vasi in ga uredili ob „Martinovem štalonu“. Kasneje so ga prenesli na 

„Grebenjakovo njivo“, kjer stoji še danes.63 Obnovljeno je bilo najprej na prehodu iz 19. v 

20. stoletje64 in ponovno po vojni, ko je bilo poškodovano zaradi bojev.65

62 Ščukovt, Ročinj- znamenje pri pokopališču
63 Arhiv župnijske cerkve Ročinj, Zgodovinske drobtinice iz starih Ročinjskih dni
64 Gorica, 06.02.1904, št. 11
65 PANG 50, fond Ročinj, t.e. 3
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Slika 6: Znamenje, desno zadaj pokopališče 

Duhovni upravitelji do povzdiga fare v župnijo so bili: (v oklepaju obdobje ali omemba 

delovanja)66

• Daniel de Cavana (1540)

• Marko Urbancig (1555)

• Bartolomej Ausitio (1631-1634)

• Gašper Zhubelj (1634-?)

• Franci Sauorgnano (1657-1665)

• Leonard Sigor (1665-1683)

• Jurij Cando (1683)

• Valentin Mrak (1683-1695)

• Pavel Lepuszik (1695-1706)

• Andrej Bresciach (1706-1730)

• Janez Zholia (1730-1763)

• Janez Krstnik Mateuzig (1763-1777)

• Anton Bisiack (1777-1781)

66 Kos, Iz arhiva grofa sig. Attemsa v Podgori, str. 82 (Daniel de Cavana), ostali Rutar, Duhovni upravitelji  
duhovnije Ročinj, str. 46
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• Janez Krstnik Defacis (1781-1802)

• Mihael Percon (1802-1806)

• Janez Kenda (1806-1809)

• Valentin Stanič (1809-1819)

• Matija Cumar (1820-1836)

• Anton Gregorčič (1836-1849)

• Andrej Pahor (1850-1877)

• Andrej Vuga (1877-1896)

• Ivan Jarec (1896-1907)

• Ivan Košir (1907-1912)

• Ivan Drašček (1912-1913), (začasni upravitelj)

• Otilij Medveš (1913-1918), (od junija 1915 v begunstvu v Italiji)

• Alfonz Berbuč (1918-1920)

• Anton Mrevlje (1920-1921)

• Franc Močnik (1921-1927)

• Karel Reja (1927-1947), (od 1928 dalje župnik)
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 4  KULTURNO IN DRUŠTVENO ŽIVLJENJE

Kulturno  življenje  na  Goriškem se  je  od  druge  polovice  19.  stoletja  dalje  hitro 

razvijalo  in  širilo  po  deželi.  V  predmarčnem  času  so  delovala  predvsem  kmetijska, 

industrijska in obrtna društva ter cerkvene bratovščine. Po marčni revoluciji je država z več 

zakoni (1849, 1852, 1867) postopoma uredila društveno področje. Za goriške Slovence se 

je društveno življenje pričelo leta 1848 z ustanovitvijo „Slavljanskega bravnega društva“ v 

Gorici.  Številna,  v  večini  kulturno  prosvetna  društva,  ki  so  se  ustanavljala  na  narodni 

podlagi, so se do prve svetovne vojne razširila tako v mestih kot na podeželju. Začetki so 

bili težavni, saj jih je oviral Bachov absolutizem, po njegovem padcu leta 1860 pa je razvoj 

hitro oživel. Kot prva so se ustanavljala bralna društva in čitalnice, delovanje pa se je v 

naslednjih  desetletjih  razraslo  v  več  smereh.  Organizirali  so  jih  na  številnih  področjih 

(bralna, športna, pevska, šolska, gospodarska, politična, učiteljska). V njih so spodbujali in 

razvijali  prosvetno delo, veliko pozornosti so namenili  izobraževanju ljudi. Z njimi so se 

širile splošna razgledanost, nacionalna zavest in slovenska kultura. V obdobju, ko so bili  

Slovenci pod pritiskom Italijanov in Nemcev, so društva predstavljala enega od temeljev 

neformalnega  izobraževanja  slovenskega  naroda.  Velik  del  njih  je  bil  ustanovljen  pod 

okriljem treh slovenskih strank, ki so takrat delovala v deželi. To so bile Katoliška narodna 

stranka  (od  1905  dalje  Slovenska  ljudska  stranka),  Narodno  napredna  stranka  in 

Jugoslovanska  socialdemokratska  stranka.  Politična  delitev  je  imela  velik  pomen  za 

društva, saj so stranke vplivale na njihove cilje in delovanje. Društva pod domeno katoliške 

stranke so bila  zelo razširjena po podeželju,  medtem ko sta se ostali  dve osredotočali 

predvsem na mesta in trge. V krajih, kjer so bila društva dveh ali vseh treh političnih opcij,  

je prihajalo do rivalstva med njimi.67

Na društveno delovanje, ki se je hitro širilo po deželi, Ročinj ni ostal imun. Že leta 

1868 se omenja sodelovanje s kanalsko čitalnico,68 ki je bila leta 1851 ustanovljena kot ena 

prvih na Goriškem.69 Zametki kulturno-društvenega življenja v Ročinju sicer niso znani, se 

67 Govekar Okoliš, Razvoj in pomen prosvetno izobraževalnega dela društev na Goriškem in v Trstu v letih  
1848-1914, str. 273-284
68 Kmetijsko rokodelske novice, 15.02.1868, št. 7, str. 53
69 Govekar Okoliš, Razvoj in pomen prosvetno izobraževalnega dela društev na Goriškem in v Trstu v letih  
1848-1914, str. 275

16



pa kot prvo omenja društvo Sloga (najverjetneje političnega značaja) februarja leta 1883.70 

O njem je znan le še podatek, da je istega leta vključevalo 22 članov, ki so prihajali  iz  

Ročinja in bližnjih vasi Ajbe in Srednjega.71 Kasnejših podatkov o njegovi aktivnosti ni, se je 

pa ime ponovno pojavilo leta 1909 z ustanovitvijo kulturnega društva. Sledilo je večletno 

obdobje  praznine  (omenja  se  le  sodelovanje  pevcev  pod  vodstvom  učitelja  Antona 

Kazafure pri proslavi kanalske čitalnice v čast cesarju Francu Jožefu ob 40-letnici njegovega 

vladanja leta 188872), ki ga je presekalo šele ustanovitev »Bralnega in pevskega društva« 

leta  1897.  Društvo  je  predstavljalo  začetek  izjemno  plodnega  obdobja,  ki  je  poleg 

kulturnega  zajelo  še  versko  in  gospodarsko  področje.  Skupno  število  vseh  društev  in 

organizacij (vključno z obdobjem med obema vojnama) je obsegalo šest kulturnih, sedem 

gospodarskih, tri cerkvena in eno narodnoobrambno družbo.

 4.1  Bralno in pevsko društvo

Pobudo o ustanovitvi prvega kulturnega društva je decembra 1897 dal kurat Janez 

Jarec.73 Poimenovali so ga »Bralno in pevsko društvo«, ustanovni odbor je zasedal januarja 

1898, ročinjski kurat je postal njegov predsednik, mesto podpredsednika je zasedel Andrej  

Strgar. Funkcijo tajnika sta opravljala kaplan Edvard Mežnaršič in nadučitelj Leopold Pavlin. 

Pevski zbor je vodil trgovec Ivan Leban, odbornika pa sta bila gostilničar Andrej Dugar in 

Anton Ipavec. Začetno članstvo društva je štelo preko 70 ljudi.74 Letni prispevek je znašal 1 

krono.75 Svoj sedež je po vsej verjetnosti  imelo v kaplaniji  na »Pejci«.76 V enem izmed 

prostorov so uredili knjižnico in bralno sobo, kjer so lahko prebirali tako domače (Soča, 

Edinost),  kot  kranjsko  časopisje  (Slovenec,  Glasnik,  Domoljub,  Slovenski  list,  Dolenjske 

novice).77 Poleg  pevskega zbora,  v  katerem so peli  tako verske  kot  narodne  pesmi,  je 

delovanje društva vključevalo še prirejanje plesov, iger, tombol in pustnih proslav.78 Te so 

izvajali v prostorih in na vrtu gostilničarja Franca Kregaua,79 gostovali pa so tudi po drugih 

70 Soča, 23.02.1883, št. 8
71 Soča, 09.03.1883, št. 10
72 Soča, 28.09.1888, št. 39
73 Arhiv župnijske cerkve Ročinj, Ročinj od nekdaj pa do danes
74 Soča, 14.01.1898, št. 4
75 Soča, 18.01.1898, št. 5
76 intervju Adolf Černovec, 22.08.2008
77 Soča, 31.01.1899, št. 9
78 primer Soča, 01.03.1898, št. 17
79 Gorica, 06.02.1906, št. 11
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krajih. Na prireditvah niso bili prisotni le domačini, veliko obiskovalcev je prihajalo tudi iz 

celotnega okraja. Društvo je uspešno delovalo vse do leta 1908, ko je iz neznanih vzrokov 

propadlo.80

 4.2  Kmetijsko in rokodelsko bralno društvo Orel

»Bralnemu  in  pevskemu  društvu«  je marca  1900  sledilo  liberalneje  usmerjeno 

prosvetno katoliško „Kmetijsko in rokodelsko bralno društvo Orel“. Za njegovo ustanovitev 

naj bi  imel glavno zaslugo trgovec Anton Kamenšček.81 V okviru društva so delovali  še 

knjižnica, pevski  zbor in telovadni odsek, s 30 člani.  Skupno je bil  v društvo vključenih 

preko 100 ljudi.82 Podobno kot »Bralno in pevsko društvo« je prirejalo veselice in plese ob 

raznih  praznikih  (snežnica,  binkošti)  in  posebnih  priložnostih  (cesarjev  rojstni  dan), 

organiziralo pa naj bi tudi poučna predavanja. Svojo dejavnost so izvajali v prostorih pri 

Francu  Kregau  in  Martinu  Gerbcu.83 Po  vsej  verjetnosti  je  delovanje prekinila  prva 

svetovna  vojna.  Maja  leta  1913  se  omenja  še  ustanovitev  „Katoliškega  slovenskega 

izobraževalnega društva o delovanju katerega pa v časopisju ni podatkov.84

 4.3  Družba Svetega Cirila in Metoda

V  vasi  sta  delovali  dve  ženski  družbi,  podružnici  Svetega  Cirila  in  Metoda  ter 

Marijine  družbe.  Družba  Svetega  Cirila  in  Metoda  je  bila  narodnoobrambna  šolska 

organizacija, ki si je kot cilj zadala podpirati in pospeševati slovensko šolstvo na katoliško-

narodni  podlagi.  Borila  se  je  predvsem  za  izboljšanje  stanja  šolstva  na  narodnostno 

ogroženih območjih, kjer so bili Slovenci pod pritiskom Nemcev in Italijanov. Na Goriškem 

je bila prva podružnica ustanovljena marca 1886 v Gorici, do prve svetovne vojne se je 

njihovo  število  povečalo  na  55.85 Med  njimi  je  bila  ženska  podružnica  v  Ročinju, 

ustanovljena  25.  februarja  1899.86 Za  ustanovitev  so  dale  pobudo  narodno  zavedne 

domačinke, poleg njih pa je bilo vanj vključenih več žena iz okoliških krajev. Pomembnejše 

80 Soča, 30.06.1908, št. 76
81 Soča, 05.05.1900, št. 53
82 Nadškofijski arhiv Gorica, fond župnija Ročinj
83 Soča, 28.07.1900, št. 87
84 Edinost, 16.05.1913, št. 134
85 Vovko, Stare podružnice »Družbe sv. Cirila in Metoda« na Goriškem v letih 1885-1918, str. 67-69
86 Vovko, Stare podružnice »Družbe sv. Cirila in Metoda« na Goriškem v letih 1885-1918, str. 83
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članice so bile  Alojzija Perše (predsednica), Terezija Dugar (podpredsednica), Ana Pavšič 

(tajnica),  Ana  Srenšček  (namestnica  tajnice),  Terezija  Raholin  (blagajničarka),  Marija 

Rahotin (namestnica blagajničarke).  Skupno število je  bilo 25 letnic  (letni  prispevek za 

matično  družbo  1  goldinar)  in  42  podpornic  (letni  prispevek  10  krajcarjev).87 Denarni 

prispevki za matično družbo so znani le za prvi dve leti delovanja (100 kron).88 Delovanje je 

po uspešnem začetku kmalu zamrlo, podružnica se zadnjič omenja leta 1904.89

 4.4  Marijina družba

Ustanovitev  podružnice  Marijine  družbe  ali  društva  krščanskih  deklet  je  sledila 

podružnici Sv. Cirila in Metoda leto kasneje.90 Ta versko-vzgojna izobraževalna organizacija 

je bila ustanovljena leta 1858 v Škofji  Loki.  Na Goriškem so se prve podružnice pričele 

ustanavljati leta 1899, njihovo število pa je ob izbruhu prve svetovne vojne preseglo 40. 

Do leta 1924 se je število dvignilo na 72, v katere je bilo včlanjenih okoli 3800 žensk. V  

Ročinju rojeni skladatelj in duhovnik Vinko Vodopivec je za družbo uglasbil posebno himno 

»Kvišku, dekleta goriška«.91 Ročinjska dekliška podružnica, ki so jo vodili duhovniki, je že 

prvo leto štela 93 članic,92 do začetka prve svetovne vojne pa se je njihovo število povečalo 

na okoli 120.93 Imele so tudi svoj pevski zbor, ob Marijinih in drugih cerkvenih praznikih pa 

so prirejale nabožne igre.94 S prvo svetovno vojno je bilo delovanje prekinjeno, a je bilo 

kmalu po koncu vojne obnovljeno. V dvajsetih letih 20. stoletja je Italijanska oblast družbi 

prepovedala javno kulturno delovanje, ukinjen je bil tudi velik del programov. Delovanje 

družb se je usmerilo na versko področje, sodelovala so le še pri procesijah in cerkvenih 

dogodkih.95 V Ročinju je bila v tem obdobju predsednica družbe Marija Ipavec, vključenih 

pa je bilo okoli 30 žensk in deklet.96 Organiziran je bil tudi Marijin vrtec, ki ga je leta 1922 

obiskovalo 46 otrok.97 Leta 1928 je družba sodelovala pri blagoslovu kipa Matere Božje. 

87 Soča, 20.06.1899, št. 49
88 Vovko, Stare podružnice »Družbe sv. Cirila in Metoda« na Goriškem v letih 1885-1918, str. 83
89 Slovenec, 29.10.1904, št. 248
90 Soča, 17.02.1900, št. 20
91 Perat, Ob 90-letnici slovenske Marijine družbe v Gorici : [1908-1998], str. 8-33
92 Slava Mariji: ob tristoletnici prve Marijine družbe na Slovenskem : 1605-1905, str. 60
93 Nadškofijski arhiv Gorica, fond župnija Ročinj
94 Gorica, 18.03.1905, št. 22
95 Perat, Ob 90-letnici slovenske Marijine družbe v Gorici : [1908-1998], str. 46-47
96 Intervju Ana Dugar, 19.01.2011
97 Bogoljub: cerkveni list za Slovence, 1923, št. 12
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„Dne 12. februarja smo imeli lepo slovesnost. Blagoslovili so nam novi kip žalostne Matere  

božje. Sodelovale so vse članice tukajšnje Marijine družbe. Štiri od njih so nosile kip, druge  

so pa tvorile špalir deloma s svečami, deloma s palmami v rokah. Ganljiv je bil prizor pred  

cerkvijo, kjer je ena izmed članic z vznesenimi besedami pozdravila Marijo. Pod zastavo  

domače družbe so korakale tudi  v velikem številu sosestre kanalske Marijine družbe in  

nekaj jih je bilo tudi od drugod. Procesijo je vodil g. dekan iz Kanala v spremstvu avškega  

vikarja g. Fr. Močnika, g. Filipa Terčelja iz Gorice, ki je imel v cerkvi slavnosti primeren  

nagovor. Življenje v Marijini družbi je lepo in zgledno. Voditelj K. Reja se veliko trudi da bi  

družba še napredovala. Družba šteje sedaj 40 članic. Maja je bilo sprejetih 8 kandidatinj.  

Velika je tudi njegova skrb za obnovo naše hiše božje.“98

 4.5  Narodno društvo Sloga

Čeprav je imel liberalni politični tabor veliko podporo, ki se je izražala predvsem pri  

volitvah, se izrazito liberalno kulturno društvo ne omenja. Po vsej verjetnosti so se liberalci 

združevali  v  „Narodnem  društvu  Sloga“,  ki  je  bilo  ustanovljeno  julija  1909.99 Od 

pomembnejših članov se omenjata g. Malnič kot učitelj petja in g. Leban, ki je vodil pevski 

zbor. Društvo je imelo svoj dramski in pevski odsek, a število članov ni znano.100 Delovanje 

je bilo podobno katoliškima prosvetnima društvoma. V zadnjih letih pred prvo svetovno 

vojno so prevzeli pobudo, saj o dejavnostih ostalih društev ni skoraj nobenih podatkov. 

Poleg  dramskih  iger  in  petja  so  pripravljali  še  tombole  in  strokovna  predavanja  (»O 

kometih in planetih«).101 Poleg domačinov so v sklopu društva nastopali igralci in pevci iz 

drugih krajev Goriške. Proslave so izvajali v prostorih Franca Kregaua in Martina Gerbca, za 

preostale  dejavnosti  so  uporabljali  prostore  kmetijske  zadruge.102 Bogato  delovanje  je 

prekinila prva svetovna vojna.

Za širjenje kulture in izobrazbe so imela prosvetna društva velik pomen. V njih so 

sodelovali  tako  učitelji  kot  duhovniki,  o  priljubljenosti  med  ljudmi  pa  veliko  povedo 

podatki o članstvu. Poleg tega so bila pomembna za krepitev narodne zavesti. Zbirali so 
98 Bogoljub: cerkveni list za Slovence, 1928, št. 8
99 Edinost, 17.07.1909, št. 199
100 Soča, 05.02.1910, št. 14
101 Soča, 19.05.1910, št. 56
102 primer Soča, 02.06.1910, št. 61
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slovenske knjige, peli narodne pesmi in prirejali dramske nastope, pri katerih so bili tako 

moški in ženske oblečeni v narodne noše. Ženske so nosile bele obleke, čez prsi so imele 

privezane trak s barvami slovenske zastave. Moški so ravno tako čez prsi nosili enak trak, 

obleka pa je bila temne barve.103 Poleg tega so društva predstavljala okno v svet, saj so 

prek  njih  ljudje  zvedeli  o  dogajanju  v  drugih  slovenskih  deželah  in  po  svetu.  Aktivno 

delovanje društev je prekinila prva svetovna vojna.

 4.6  Mohorjeva družba

Velik pomen pri širjenju kulture in izboljšanju izobrazbe v kraju je imela tudi Družba 

Sv. Mohorja, versko-kulturna ustanova, katere primarno delovanje je predstavljalo tiskanje 

slovenskih knjig.104 Naročnike je imela tudi v Ročinju. Leta 1872 je bilo tako poleg vikarja,  

kaplana in učitelja vanjo vključenih še 12 naročnikov iz Ročinja in okolice. Njihovo število 

se je z leti postopoma večalo (leta 1876 29, leta 1887 31, leta 1892 43, dve leti kasneje pa 

kar 112 naročnikov).105 Pred vojno, leta 1913, je bilo članov 94. Za zadnja leta pred vojno bi 

lahko rekli, da je bila na knjige, ki jih je družba izdajala, naročena večina družin v kraju in  

bližnji  okolici.  Leta  1918  je  imela  družba  le  še  5  naročnikov,  kar  pa  je  bila  po  vsej 

verjetnosti posledica begunstva in splošnega pomanjkanja zaradi vojne.106

 4.7  Kulturna društva po prvi svetovni vojni

Kulturno tradicijo so po prihodu nazaj  iz  begunstva za nekaj  let zopet obnovili.  

Ponovno se je oblikovala Marijina družba, kmalu nato je sledilo leta 1919 ustanovljeno 

prosvetno društvo „Narodna čitalnica“. Svoje prostore je imelo v »Klenjakovi« hiši, v njem 

pa so se zbirale večinoma starejše generacije. Imeli  so svoj pevski  zbor, prirejali  pa so 

razne veselice.107 Točen datum prenehanja delovanja ni znan, društvo se zadnjič omenjena 

maja 1926.108

Vzporedno je delovalo ponovno obnovljeno »Bralno izobraževalno društvo Sloga«, 

103 Arhiv župnijske cerkve Ročinj, Ročinj od nekdaj pa do danes
104 Inzko, Družba sv. Mohorja – Vseslovenska versko-kulturna ustanova, str. 20
105 Koledar družbe sv. Mohorja za navadno leto 1873 (1877, 1888, 1893, 1895)
106 Slovenec, 31.12.1918, št. 300
107 Jerončič, Stoletni utrinki kulturnega, še posebej glasbenega, življenja v župniji Ročinj, str. 11
108 Edinost, 27.05.1926, št. 125
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ki je v časopisju prvič omenjena leta 1922.109 Dejavnosti društva, ki naj bi štelo okoli 40 

članov,110 je zajemalo ženski, moški in mešani pevski zbor pod vodstvom g. Mahniča in 

dramski krožek, organizirali pa so tudi strokovna predavanja.111 Svoje prostore so imeli v 

mlekarni na Bregu, prireditve pa so potekale pri Francu Kregau ali Antonu Kamenščku.112 

Delovanje društva je dobro ponazoril članek iz časopisa Edinost:

»Na velikonočni  ponedeljek  13.  t.  m.  je  priredilo,  že  po vsej  soški  dolini  znano  

pevsko izobraževalno društvo »Sloga« F. S. Finžgarjevo dramo »Divji  Lovec«. Za igro je  

vladalo že precej po objavi veliko zanimanje. Mnogo ljudi je prišlo iz vseh sosednjih vasi v  

Ročinj. Posebno naš dični Kanal je pokazal zanimanje za uspeh te lepe narodne igre, ki je  

tudi  za  zelo  rutinirane  igralce  trd  oreh.  Vsem  se  je  zdelo  drzno  podati  pri  tako  

malenkostnih sredstvih, s katerimi razpolaga »Sloga«, igro v kateri nastopa tolika množica  

izrazitih  pristno  slovenskih  tipov.  Dvorana  g.  Kamenščka  se  je  napolnila  do  zadnjega  

kotička. Že prva slika je napravila vtis na gledalca, da se čutijo igralci na odru domači. Vsa  

dejanja so se vršila v najživahnejšem tempu. Čeprav je oder majhen in dovoljuje le oprezno  

kretanje, se je opažal razmah in samozavestnost posameznih oseb, ki so nastopale. Vsi  

igralci so svojo vlogo častno rešili in čutiti je bilo, da se skriva v njih velika nadarjenost, kar  

nam jamči, da bodo bodoče predstave čedalje boljše in popolnejše. Posebna zasluga pri  

vsej  prireditvi  pa  gre  gg.  bratoma  Čargo,  ki  sta  s  svojo  požrtvovalnostjo  rojakom-  

Ročinjcem pomagala do tako razmeroma dovršene prireditve. G. Vladimir je hitro opazil  

pri vajah šablono in druge hibe v katere so pri dosedanjih prireditvah dokaj radi vpadali in  

izvabili iz njih temperament, ki ga zahteva igra od vsakega posameznega tipa. Žalibog, pa  

da mu kratko odmerjeni čas ni dovolil se pečati s poukom ter da se je moral omejiti le na  

nekaj  temeljitih  navodil.  Upam  pa,  da  se  bo  še  spomnil  na  ročinjske  igralce  in  jim  

pripomogel do nadaljnjega napredka. Zadnje dejanje je prišlo do polne veljave tudi radi  

lepih  umetno naslikanih  kulis,  katere je  napravil  naš  znani  goriški  umetni  slikar  Janko  

Čargo.«113

Uspešno  delovanje  društva  je  bilo  prekinjeno  septembra  1927,  ko  je  bilo 

razpuščeno, ker naj ne bi delovalo v s skladu z državnim redom.114

109 Goriška straža, 28.06.1922, št. 27
110 Intervju Ana Dugar, 19.01.2011
111 Edinost, 20.07.1922, št. 171
112 primer Goriška straža, 12.07.1922, št. 29
113 Edinost, 23.04.1925, št. 95
114 Goriška straža, 07.09.1927, št. 65
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Slika 7: Člani „Bralnega izobraževalnega društva Sloga“
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 5  ŠOLA

 5.1  Kratek pregled šolstva na Slovenskem od reform Marije Terezije do razpada Avstro-
Ogrske

V času vladanja cesarice Marije Terezije je bil v sklopu obsežnih reform leta 1774 

izdan osnovnošolski zakon (splošna šolska naredba). Predvidel je tri  vrste osnovnih šol: 

trivialke, glavne šole in normalke. Trivialke naj bi ustanovili v manjših mestih, trgih in na 

podeželju.115 Bilo jih je največ, imele so najosnovnejši učni program, ki je predvidel učenje 

branja  in  pisanja,  verouk  (najvažnejši  predmet),  računstvo,  posvetno  moralko  (učni  

predmet  o  primernem,  zaželenem  vedenju,  odnosih  v  družbi116) in  osnovne  pojme 

gospodarstva. V vsakem okraju naj bi delovala vsaj  ena glavna šola s podobnim učnim 

programom kot trivialka, po možnosti pa bi ji dodali še katerega izmed predmetov, ki so 

sodili k normalkam. Te so delovale v glavnih mestih dežel, njihov predmetnik pa naj bi 

vključeval  nemško  slovnico  in  spisje,  elemente  latinščine,  prirodopisje,  zgodovino, 

geografijo,  osnovno  geometrijo,  stavbarstvo,  mehaniko  in  risanje.  Omogočala  je  tudi 

pridobitev znanja  za  poučevanje.  Šolski  zakon je  predvidel  šolsko obveznost  za otroke 

obeh  spolov  med  šestim  in  dvanajstim  letom  starosti.  Za  šolstvo  se  je  zavzemal  tudi 

naslednik in sin Marije Terezije Jožef II, ki si je prizadeval za ustanovitev trivialk v vsakem 

kraju, kjer je v območju pol ure hoda med 90 in 100 za šolo sposobnih otrok. K ustanovitvi 

šol so bili dolžni prispevati zemljiška gosposka, občine in šolski patron.117

 Konkordatna,  deloma  še  vedno  fevdalna  in  na  tri  vrste  razdeljena  šola  se  je 

modernizirala leta 1869, ko je dunajski parlament sprejel tretji osnovnošolski zakon (drugi  

je bil sprejet leta 1805), ki je docela spremenil šolski sistem, ki je veljal do tedaj. Osnovna 

šola se je izenačila, šolska obveznost pa se je iz šest dvignila na osem let. Zakon je določal,  

da je bilo potrebno ustanoviti šolo povsod, kjer je na razdalji ene ure hoje po petletnem 

povprečju  več  kot  40  otrok,  ki  morajo  obiskovati  nad  4  kilometre  oddaljeno  šolo.  Za 

otroke, ki niso bili zajeti v redno šolanje (predvsem iz gorskih predelov) so pozneje določili 

potujoče učitelje. S tem je šolska obveza zajela celoten prostor, prej so namreč bili dolžni  

obiskovati  šolo  le  otroci,  ki  so  stanovali  v  določeni  oddaljenosti  od  šole.  Sistem 

115 Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem 1, str. 178-179
116 http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
117 Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem 1, str. 179-191
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financiranja  se  je  iz  prejšnjega  fevdalnega  prenesel  na  šolske  okraje.  Izboljšal  se  je 

ekonomski  položaj  učiteljev,  ki  je  bil  pred  tem predvsem na podeželju  precej  slab,  in 

njihova usposobljenost. Novi zakon, ki se je z manjšimi spremembami in dodatki ohranil 

vse do propada monarhije slabih 50 let kasneje, je pomenil velik napredek na področju 

šolstva in izobrazbe. Pouk je postal kvalitetnejši, poleg tega se je povečalo število šol in 

učencev.118 

Splošna šolska naredba iz leta 1774 je zajela tudi šolstvo na Goriškem. Med prvimi 

šolami,  ki  so nastale  po naredbi,  so bile  trivialke v  Bovcu (1775),  Idriji  (1775),  Kanalu 

(1777) in Tolminu (1777). Leta 1775 je bila v Gorici ustanovljena normalka.119 Leta 1891 je 

bilo ljudskih šol v deželi 214, ki jih je obiskovalo 87% za šolo sposobnih otrok. 120 V Gorici in 

na narodnostno mešanem območju so se Slovenci morali boriti za ustanavljanje svojih šol. 

V ta namen je na Goriškem delovalo več društev,  ki  so se zavzemala za ohranjanje in 

širjenje  slovenskega  šolstva  (politično  društvo  Sloga,  Šolski  dom  in  predvsem  družba 

Svetega Cirila in Metoda).121

 5.2  Šola v Ročinju

Šola v Ročinju je bila z ustanovitvijo leta 1817 ena izmed starejših na Goriškem.122 

Za  njeno  ustanovitev  je  zaslužen  duhovnik  in  narodni  buditelj  Valentin  Stanič,  ki  je  v 

Ročinju kot vikar služboval med letoma 1809 in 1819. Otroke je najprej učil na prostem, 

kasneje pa je dal zgraditi šolo, ki je bila dokončana leta 1817. Pouk, ki se je izvajal večkrat 

na teden, je Stanič vodil sam. Za šolske knjige, ki jih takrat v vasi ni bilo, se je obrnil na 

šolskega nadzornika in kasnejšega goriškega škofa Jožefa Balanta,  ki mu jih je poslal  iz  

Ljubljane.  Po odhodu Valentina Staniča leta 1819 je  dekan zaprosil,  naj  pošljejo v  vas 

duhovnika, ki bi učil v „ljudskih šolah“, a se v kasnejših virih omenja „nedeljska šola“.123

Trivialka in kasneje ljudska šola Ročinj je bila ponovno odprta leta 1842.124 Spadala 

je pod šolsko okrožje Kanal, v letih pred sprejetjem šolskega zakona iz leta 1869 pa so bili  

vanjo poleg ročinjskih vključeni  še otroci  iz  okoliških  vas  in  zaselkov:  Doblarja,  Doline, 
118 Schmidt, Osnovna šola in osnovnošolska zakonodaja pred sto leti, str. 9-29
119 Pahor, Pregled razvoja osnovnega šolstva na zahodnem robu slovenskega ozemlja, str. 236
120 Rutar, Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska, str. 99
121 Pahor, Pregled razvoja osnovnega šolstva na zahodnem robu slovenskega ozemlja, str. 278
122 Pahor, Pregled razvoja osnovnega šolstva na zahodnem robu slovenskega ozemlja, str. 238
123 Primorski slovenski biografski leksikon, 14. snopič, str. 446-448
124 PANG 585, zbirka mikrofilmov 93
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Bizjakov, Osojnice, Pušnega, Srednjega, Avškega, Krasa, Brda, Kambreškega, Roga, Kosov in 

Potravnega. Skupno število šoloobveznih otrok je znašalo 224 (od tega iz Ročinja 106), 

razdeljeni pa so bili med redne učence in tiste, ki so ponavljali. Pouk je potekal celodnevno 

v  slovenskem in  nemškem jeziku.  Šola  je  zaposlovala  učitelja  in  kateheta,  imela pa  je 

svojega šolskega patrona, predstavnika in lokalnega šolskega inšpektorja. Šolsko stavbo je 

imela  v  najemu  občina.  Število  razredov  ni  znano,  a  je  bila  po  vsej  verjetnosti  

enorazredna.125 Poleg šole  v  Ročinju  so na  lokalnem območju v  šolskem letu 1864/65 

delovale še šole v Kanalu, Avčah, Ligu, Gorenjem Polju in Desklah.126 

Leta 1882 in 1888 sta se na Srednjem in Kambreškem ustanovili enorazrednici, na 

katerih je poučeval potovalni učitelj.127 Šolski okoliš se je tako skrčil na vasi Ročinj, Doblar 

in bližnje zaselke. Leta 1894 je bila šola še enorazredna, vanjo pa je bilo vključenih 169 

učencev.128 V  šolski  stavbi  sta  do  leta  1906  delovali  občinska  uprava,  kasneje  pa  še 

kmetijska  zadruga,  v  Koledarju  družbe  sv.  Mohorja  za  leto  1895  se  omenja  še  šolska 

knjižnica, ki je po vsej verjetnosti imela svoje prostore tam. Z letom 1897 je šola postala 

dvorazredna,129 obiskovali pa so jo otroci med šestim in štirinajstim letom starosti (osem 

letnikov). Pouk je v prvem razredu zaradi velikega števila učencev potekal v dveh skupinah 

celodnevno.130 Skupno število otrok, ki so obiskovali šolo v začetku 20. stoletja, se je gibalo 

okoli 140131 (za primerjavo: leta 1921 je šolo obiskovalo 150,132 leta 1952 pa 54 učencev133). 

S  prehodom na dvorazredno šolo so zaposlili  dodatnega učitelja.  V  šoli  je  bil  do prve 

svetovne vojne nameščen nadučitelj drugega ali tretjega plačilnega razreda, drugo mesto 

pa je pripadlo učiteljici. Osnovna letna plača nadučitelja je leta 1901 znašala 1200 kron, 

pripadalo pa mu je še 100 kron plačila za opravljanje ostalih funkcij. Osnovna letna plača 

učiteljice  leta  1904  pa  je  znašala  800  kron.134 V  okviru  šole  je  deloval  katehet,  ki  je 

poučeval verouk. Krajnemu (krajevnemu) šolskemu svetu je predsedoval kurat.135

125 PANG 585, zbirka mikrofilmov 92
126 Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem 3, zemljevid- Osnovne šole na slovenskem 
ozemlju v šolskem letu 1864-1865
127 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem za leto 1894, str. 62
128 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem za leto 1894, str. 63
129 PANG 585, zbirka mikrofilmov 93
130 Učiteljski tovariš, 1905, št. 52
131 Poročilo o stanju šolstva v okraju goriškem za leto 1902/3 (1903/4, 1904/5, 1905/6)
132 Učiteljski tovariš, 02.03.1922, št. 9
133 PANG 382, šolska kronika osnovne šole Ročinj 1951-1956
134 PANG 585, zbirka mikrofilmov 93
135 Poročilo o stanju šolstva v okraju goriškem za leto 1902/3
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 Za velik  kulturni  in gospodarski  napredek v  Ročinju  je  bil  zaslužen že  Valentin 

Stanič, v kasnejših desetletjih pa so k temu veliko pripomogli tudi drugi  učitelji.  Anton 

Kazafura  naj  bi  vzpodbudil  in  pomagal  pri  širjenju  in  gojenju  vinogradov  ter  sadnega 

drevja, poleg tega naj bi bil prvi, ki je v Ročinju osnoval pevski zbor, v katerem so peli 

cerkvene in narodne pesmi.136 Učitelji so sodelovali v kulturnih društvih in pri ustanovitvi 

kmetijske zadruge,137 poleg tega so nekateri opravljali službo občinskega tajnika.138 V vasi 

je nekaj let delovala ženska podružnica Družbe svetega Cirila in Metoda, v katero je bilo je 

bilo vključenih 67 članic.139

Aprila 1915 sta bila učitelja Ivan Kunc in Terezija Pipan nameščena v Batuje na 

Vipavskem.140 Med vojno je učitelj Kunc skrbel za korespondenco med ročinjskimi begunci 

in njihove podatke objavljal v časopisju, da so vojaki na fronti lahko prišli v stik z njimi.141 S 

prenehanjem  spopadov  na  Soči  in  vrnitvi  beguncev  mu  je  oblast  predala  vodenje 

občine.142 Za  otroke,  ki  so  odšli  v  begunstvo  v  Italiji,  sta  bila  v  namestitvenih  centrih 

organizirana vrtec in šola za otroke med 6. in 10. letom starosti.143 Podobno je bilo tudi v 

avstrijskem begunjskem taborišču Wagna.144 Šolsko poslopje za razliko od večine drugih 

stavb med vojno ni bilo porušeno.145 Pouk se je po vsej verjetnosti ponovno pričel izvajati 

še pred prihodom Italijanov, saj je občina maja 1918 naročila več šolskih knjig in tablo, ki 

so prispele prek železnice.146

V zapisu neznanega avtorja je omenjena zgodba o šolskem zvoncu:

„Od kupljenega materiala  (za cerkveni zvon) je ostalo nekaj še in iz tega je livar  

zvonov vlil še model za manjši zvonček- toda za sam zvon ni bili materiala in tedaj se je  

cela vas zavzela da bi imeli še ta zvon. Vozniki, ki so vozili skozi Ročinj so morali oddati po  

en srebrni k. ali bakreni kovanec za zvon- žene so metale v model svoje verižice in uhane.  

Tako se je končno nabralo dovolj- in vlili so malega Valentina- šolski zvonec, ko so ga vzeli  

136 Soča, 04.09.1896, št. 36
137 Soča, 24.06.1902, št. 72
138 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem za leto 1894, str. 91
139 Soča, 20.06.1899, št. 49
140 Učiteljski tovariš, 1915, št. 18
141 Slovenski narod 15.5.1917, št. 111
142 Slovenec 10.12.1917, št. 282
143 Svoljšak, Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, str. 22
144 Slovenski begunski koledar za leto 1917, str. 112-113
145 PANG 382, šolska kronika osnovne šole Ročinj 1951-1956
146 PANG 50, Občina Ročinj, t. e. 1
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iz modela je bilo pogled nanj krasen. Bil je svetel, zvok je imel zelo čist. Obesili so ga na  

okno, ker ni bilo prostora v zvoniku samem. Zvonil za začetek in konec šole. Ko so tisti dan  

ljudje bili na polju so ponosno zrli na malega Valentina, ki jih spominjal na njih dobro voljo.  

Z veliko tudi vozniki so zadovoljno poslušali srebrni zvok, ko so privozili iz ozke Doblarske  

soteske na Ročinjsko plan. V svetovni vojski  so Avstrijci  s  svojimi topovskimi baterijami  

merili točno na Ročinjski zvonik iz Avč- Mali srebrni Valentin je postal njihova žrtev. Dobro  

merjeno streli so ga vrgli z mesta,- po končani vojski so begunci, ki so se vračali z vseh  

krajev med razvalinami našli tudi srebrne kose Valentina- Toda njegov glas ni več zapel.“147

Slika 8: Poslopje nekdanje šole, ki ga je dal postaviti Valentin Stanič 

Seznam učiteljev,  z  okvirnim obdobjem delovanja ali  omembe v  ročinjski  šoli  do  prve 

svetovne vojne:

• Valentin Stanič (1817-1819)

• Mathias Butera (učil v 60. letih 19. stoletja)

• Andrej Brezovščik, duhovni pomočnik in učitelj (1864)

• Miroslav Furlani (1869)

• France Peric (1871-1874)

147 Arhiv župnijske cerkve Ročinj, Zgodovinske drobtinice iz starih Ročinjskih dni
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• Vinko Vodopivec (1875-1879)

• Anton Kazafura (1879-1896)

• Rudolf Vižintin (1896)

• Leopold Pavlin (1896-1906)

• Ana Pavšič (1897-1900)

• Frančiška Čopič (1900-1902)

• Marija Kovačič (1902-1905)

• Štefanija Štucin (1905-1907)

• Ivan Kunc (1906-1915)

• Terezija Pipan (1907-1915)

Učitelji rojeni v Ročinju:

• Terezija Raholin: rojena leta 1855, učiteljica ročnih del v Ročinju, Avčah, Srednjem 

in Kambreškem.148

• Jožef Leban: rojen leta 1868, učitelj v Ločniku.149

• Alfred Anton Vodopivec (brat skladatelja Vinka Vodopivca): rojen leta 1879, učitelj 

v Voglarjih, Grgarju, Podgorju v Rožu (Koroška), Št. Vidu nad Cerknico, Begunjah in 

v Rudniku.150

• Andrej Ipavec: rojen leta 1880, profesor na goriški gimnaziji (slovenska paralelka) 

in prvi ravnatelj slovenske gimnazije v Gorici.151

• Ljudmila Kazafura: rojena leta 1886, učiteljica v Medani in Planini pri Vipavi.152

• Maksimilijan Kazafura: rojen leta 1891, učitelj v Kostanjevici-Kanal in Solkanu.153

148 Poročilo o stanju šolstva v okraju goriškem za leto 1904/5
149 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem za leto 1894, str. 62
150 Lavrenčič Pahor, Primorski učitelji : 1914-1941, str. 442
151 Primorski slovenski biografski leksikon, 7. snopič, str. 558
152 Lavrenčič Pahor, Primorski učitelji : 1914-1941, str. 186
153 Lavrenčič Pahor, Primorski učitelji : 1914-1941, str. 194

29



 6  UPRAVNI IN TERITORIALNI RAZVOJ OBČINE ROČINJ (1814-1928)

 6.1  Občina v obdobju Avstrijskega cesarstva in Avstro-Ogrske (1814-1918)

Podlago  občinski  upravi  so  dale  davčne  občine  iz  časa  Jožefa  II.  in  kasneje 

organizacija  komun v  Ilirskih  provincah  (1809-1813).  Avstrijska  uprava  je  po  njihovem 

propadu nanje naslonila svojo teritorialno ureditev glavnih občin. Temeljile so na nižjih 

enotah - podobčinah.154 Občinske načelnike (župane) je imenovala oblast, bili pa so zgolj 

podaljšana roka okrajne uprave. Glavna občina Ročinj, ustanovljena leta 1814, je obsegala 

kraje Ročinj, Ajbo, Lig, Doblar in Gorenjo vas. Skupno število prebivalcev, ki so živeli na 

njenem območju, je štiri leta po nastanku znašalo 2417.155 Iz predmarčnega obdobja je v 

časopisju omenjen le župan Jožef Klanzar, ki je občino vodil v drugi polovici 40. let.156

V avstrijskem upravnem sistemu je od srede 19. stoletja dalje predstavljala občina 

najnižjo  upravno teritorialno politično enoto,  ki  se  je  v  svojih  osnovnih organizacijskih 

potezah navezovala na današnje upravne sisteme. Njene temelje sta določala oktorirana 

ustava in začasni občinski zakon iz leta 1849. Načela tega zakonika so večinoma ostala v 

veljavi vse do razpada Avstro-Ogrske.157 Občina je postala najnižja samoupravna enota, ki 

je  bila  hkrati  podrejena državni  upravi.  Imela  je  glavno vlogo  pri  razvoju  pomembnih 

področij  življenja  (gospodarskem,  političnem,  kulturnem  in  socialnem).158 Načela 

začasnega  občinskega  zakona  so  bila  v  času  Bachovega  absolutizma,  ki  je  omejil 

pristojnosti samoupravljanja občin in povečal nadzor s strani državne uprave, potisnjena v 

ozadje. Novi zakonik iz poznejšega ustavnega obdobja jih je ponovno oživil in ohranil do 

razpada Avstro-Ogrske.159 Občinske volitve so bile za razliko od volitev v državnem zboru, 

ki so potekale posredno preko volilnih mož (Ročinj je izvolil dva160), neposredne, niso pa 

bile  splošne  (brez  žensk,  visoka  starostna  in  davčna  meja).  Volivce  so  delili  v  volilne 

razrede glede na višino plačanih davkov. Volitve so se izvajale javno z ustnim izrekanjem 

154 Občinska središča v obdobju 1814-1961, str. 4
155Schematismo dell'Imperiale Regio Litorale Avstriaco-Illirico, ripartimento del teritorio governale del  
Litorale. 
156 Kmetijske in rokodelske novice, 1847, letnik 5, številka 45, str. 178
157 Občinska središča v obdobju 1814-1961, str. 4
158 Občine na Goriškem od srede 19. stol. do druge svetovne vojne, str. 5
159 Občinska središča v obdobju 1814-1961, str. 5
160 Soča, 23.11.1901, št. 136
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vse  do  leta  1907,  ko  se  je  uvedlo  tajno  glasovanje.  Izvolili  so  občinski  odbor 

(Gemeindeausschus),  ki  je  nato  določil  župana  (Bürgermeister),  njegove  svetovalce 

(podžupane)  in  občinsko  predstojništvo  (Gemeindevorstand).  Po  končanih  volitvah  so 

izvoljeni predstavniki pred najstarejšim odbornikom v cerkvi cesarju zaprisegli zvestobo in 

se zavezali  k vestnemu izpolnjevanju svojih dolžnosti.  Zakon je določal  triletni  mandat. 

Občinski odbor je predstavljal posvetovalni organ, ki je sprejemal sklepe. Te je izvrševalo 

občinsko predstojništvo, ki je hkrati opravljalo še občinske zadeve. Župan je skliceval, vodil 

in  poskrbel,  da  so se  izvrševali  sklepi  odbora  ter  je  predstavljal  občino navzven.  Delo 

župana je nadzoroval občinski odbor, ki je imel stalen vpogled v občinsko blagajno in je  

razsojal  o  pritožbah  posameznikov.  Odbor  je  lahko  predstojništvu  dodelil  posamezne 

osebe v pomoč za opravljanje posameznih opravil (pisar, tajnik, blagajnik). Ti so prejemali 

za svoje delo plačilo, medtem ko so bile funkcije župana in odbora niso bile plačane.161 

Služba tajnika je bila v Ročinju večkrat zaupana učiteljem. Posebnost Ročinja je bila služba 

nočnega obhodnika, ki je bila uvedena kot posledica požara leta 1877.162

Za delovanje občine je bila značilna dvotirnost: dana ji je bila določena samouprava 

v  lastnih  opravilih,  preko  izročenih  opravil  pa  je  izvrševala  nekatere  državne  funkcije. 

Občinski zakonik in občinski red sta opredelila, kako se razvrstijo funkcije med župana in 

odbor. Odbor je sklepal o gospodarjenju z občinskim imetjem (denar, zemljišča, občinske 

ustanove). Gospodarjenje v občini je bilo prikazano v proračunu, ki ga je pripravil župan. V 

njih  so  predvideli  vse  stroške  (v  zvezi  z  županom,  občinskim osebjem,  kritjem potreb 

občinske  pisarne,  plačevanjem  deželnega  in  državnega  zakonika,  oskrbovanjem  šole, 

podporo revežem itd.) in dohodke (obresti, najemnine, globe). Če se dohodki niso pokrili s 

stroški, je odbor določil višino doklade na neposredne davke. O svojem delu je sestavil 

zaključni račun, ki ga je predložil odboru, potrdil pa ga je deželni odbor v Gorici.163

Občina Ročinj (Ortsgemeinde Ronzina) je bila po vsej verjetnosti že ob sprejetju 

občinskega zakonika  deležna prvih  teritorialnih  sprememb,  saj  sta  bila  najkasneje  leta 

1851  Gorenja  vas  in  Lig  že  priključena  občini  Kanal.164 Leta  1866  se  je  ustanovila  in 

161 Občine na Goriškem od srede 19. stol. do druge svetovne vojne, str. 14-16
162 primer Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem, leto 1894, str. 91
163 Občine na Goriškem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne, str. 16
164 Deželni zakonik in vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko primorje 1851
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odcepila še nova občina Ajba.165 S tem se je površina občine zmanjšala z 31.79 km2 (5530 

jugerov) v letu 1851166 na 7.76 km2 leta 1894,167 leta 1900 pa je bila velikost 9.44 km2 (944 

ha).168 Poleg  Ročinja  in  Doblarja  je  bilo  v  občini  še  več  zaselkov  in  posameznih  hiš. 

Razdeljena je bila na davčni občini Ročinj in Doblar. Spadala je pod sodni okraj Kanal, ta pa  

pod okrajno glavarstvo Gorica.

Slika 9: Občina Ročinj na franciscejskem katastru

Občinska pisarna je bila najprej nameščena v šolskem poslopju, leta 1906 pa so jo 

preselili  v  prostore  novozgrajene  kmetijske  zadruge.169 Občinsko  osebje  so  sestavljali 

župan, trije podžupani, osem odbornikov (starešin), tajnik in obhodnik.170 Glavni prioriteti 

občine v obdobju po letu 1890 sta bili gradnja nove ceste na Kambreško in Srednje (1898-

1908) ter pospeševanje kmetijskega napredka z ustanovitvijo več kmetijskih društev in 

zadruge. Poleg tega je imela pomembno vlogo pri  odpravljanju posledic ujm in ostalih  

nesreč, kot sta bila požara 1876 in 1877. Člani občine so se udejstvovali tudi na širšem 

področju, pri raznih komisijah in odborih (za kmetijstvo, ceste, šolstvo171). Aprila 1902 je 

občina sprožila peticijo za ustanovitev slovenske gimnazije v Gorici in jo poslala vladi na 

165 Občinska središča v obdobju 1814-1961, str. 18
166 Deželni zakonik in vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko primorje 1851, str. 8
167 Specijalni repertorij krajev na avstrijsko-ilirskem Primorju : na novo predelan po rezultatih popisa ljudstva  
dne 31. decembra 1890, str. 17
168 Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru izdelan po rezultatih popisa 1900, str. 19
169 Gorica, 24.11.1906, št. 94
170 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem za leto 1894, str. 91
171 primer Soča, 19.02.1901, št. 21
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Dunaj,  a  je  bila  neuspešna.  Časopisje  je  pozdravilo  odločitev  in  pohvalilo  vas  za 

zavednost.172 Izpostaviti  bi  bilo  potrebno  še  podelitev  naziva  častnega  občana  baronu 

Feliksu  Friedenthalu  Pinu  (1825-1906)  leta  1881.173 Ta  se  je  na  Goriškem zavzemal  za 

izboljšanje položaja Slovencev in slovenskega jezika, predvsem v upravi. S strani države mu 

je bilo zaupano več pomembnih funkcij. Bil je cesarski namestnik v Trstu in minister za 

trgovino  v  Taaffejevi  vladi,  dvakrat  so  ga  imenovali  za  deželnega  glavarja  v  Bukovini, 

ljudstvo mu je leta 1876 podelilo mandat najprej v goriškem deželnem zboru, devet let 

kasneje  pa  še  v  državnem  zboru.174 Naziv  so  mu  Ročinjci  podelili  zaradi  zaslug  pri 

izboljšanju položaja slovenskega jezika. Ob požaru leta 1877 je odredil pomoč vasi, kasneje 

leta 1886 pa naj bi pripomogel k ustanovitvi poštnega urada v Ročinju.175 

Pri  volitvah  v  deželni  in  državni  zbor  je  imela  v  vasi  veliko  podporo  Narodno 

napredna stranka, kar je bilo za občino z večinsko kmečkim prebivalstvom bolj izjema kot 

pravilo. Nasproti ji je stala Slovenska ljudska stranka, ki je bila manj uspešna. Med njima je 

vladalo v Ročinju rivalstvo,  ki se je kazalo pri  volilnih shodih, društveni dejavnosti  in v 

časopisju. Njuni podporniki so se zbirali v društvih. Klerikalci so bili organizirani v društvu 

Orel  (ustanovljeno leta  1900),  liberalneje  usmerjeni  pa  po vsej  verjetnosti  okoli  Sloge 

(ustanovljeno leta 1909). Društvi sta poleg političnega udejstvovanja veliko pripomogli k 

kulturnemu napredku v vasi in občini.

Eden izmed pomembnejših  političnih dogodkov v Ročinju je  bil  volilni  shod 29. 

junija 1897. „Za dan 29. junija sklical je naš državni poslanec dr. A. Gregorčič volilni shod v  

Ročinj,  Ker  je  bil  istega  dne  cerkveni  shod  sv.  Petra,  odšel  je  g.  poslanec  s  malim 

spremstvom že prejšnji večer v prijazno vas. Ljudstvo ga je željno pričakovalo in prijazno  

sprejelo,  priredivši  mu slavolok na mestu,  kjer  se z državne ceste krene v  vas in proti  

župnišču. Na praznik bilo je pred poldne cerkveno opravilo s procesijo; ob treh začelo je  

zborovanje v kolarni g. Franca Kregaua. Udeležba je bila silno velika ne samo od strani  

domačinov, ampak tudi bližnjih sosedov iz Kanala, Avč, Srednjega in drugih vasi, celo iz  

istrske  doline  ob  italijanski  meji.  Cesarsko  vlado  zastopal  je  nadkomisar  Prinčič,  

predsedoval je domači župnik preč. g. J. Jarec. Navzočih je bilo še pet drugih duhovnikov  

172 Soča, 17.04.1902, št. 45
173 Soča, 14.10.1881, št. 42
174 Primorski slovenski biografski leksikon, 11. snopič, str. 668-669
175 Soča, 16.04.1886, št. 16
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ter  učiteljev,  županov  in  podžupanov  iz  raznih  sosednjih  občin.  Prvi  je  govoril  državni  

poslanec dr. A. Gregorčič ter je pojasnjeval, s kakimi nenavadnimi težavami se je bilo letos  

bojevali  v državnem zboru./…/ Z ozirom na železnico, ki  se ima graditi  po Soški  dolini,  

opominja poslanec, naj se ljudstvo že zdaj pripravlja za prihodnost s tem, da pospešuje  

sadjarstvo, vinarstvo in živinorejo, ki bodo dajala toliko lepšega dobička, ker bo mogoče  

spravljali blago v denar.

Deželni poslanec prof. Berbuč je opisoval razmere med slovenskimi in italijanskimi  

poslanci  v  deželnem zboru,  pojasnjeval  težek položaj,  v  katerem se nahajajo slovenski  

zastopniki, ter razkrival težkoče, s katerimi je bilo mogoče doseči kako drobtino v korist  

slovenskih  volivcev.  Razpravljal  je  zadevo  slovenske  obrtno-nadaljevalne  šole  v  Gorici,  

deželnega šolskega zaloga, furlanskega tramvaja, namakanja tržiške ravani, slovenskega  

predloga radi upravnega odseka, nekaterih cest in davčne preosnove, katero je govornik  

priporočal v znani interpelaciji v deželnem zboru.

G.  Ern.  Klavžar  je  pojasnjeval  v  govora  razmere  v  sadjarskem,  vinarskem  in  

živinorejskem oziru v Soški dolini pomagati. Obširno razpravo je obljubil za poseben shod,  

ki se skliče v tem oziru o svojem času.

Navzoči so pazljivo poslušali vse, kar se je govorilo, so pogosto izrecno pritrjevali in  

so bili, kakor se jim je videlo na obrazih, veseli tega shoda.

Vsled interpelacije podžupana kanalskega g. Zege, pojasnil je drž. posl. dr. A. Gregorčič  

delovanje  slovanske  krščansko-narodne  zveze  v  državnem  zboru  z  ozirom  na  

ravnopravnost  slovenskega  jezika  v  srednjih  šolah,  delovanje  osrednje  komisije  za  

pregledovanje zemljiškega davka in zadevo mejnih cest ob avstrijsko - italijanski meji v  

kanalskem sodnem okraju.

G. Rustija iz Kala je izrekel zaupanje slovenskim državnim in deželnim poslancem, kar so  

navzoči  burno  odobravali.  S  trikratnim živio-klicem na  presv.  cesarja  iz  ust  navzočega  

občinstva, ki je mogočno odmeval v prostorni kolarni, je zaključil  predsednik preč. g. J.  

Jarec zborovanje ob 6. uri popoldne.

Prostor,  kjer  se je vršilo  zborovanja je bil  primerno ozaljšan;  a tudi  sosednja in  

druga poslopja so bila odičena z zastavami in maji. Nad odrom v zborovalnici je visela  

podoba presvitlega cesarja.

Po zborovanju so ostali  še mnogi  gesti  skupaj na vrtu in na dvorišču g.  Franca  
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Kregau, kjer so se pevci iz Kanala, Ročinja in Levpe vrstili v krasnih narodnih pesmih. A  

daljna  pot,  katera  je  čakala  mnoge  zborovalce,  opominjala  je  navzoče  na  odhod;  ali  

vsakdo je odšel zadovoljnim srcem, želeč, da bi se večkrat obhajali taki volilni shodi.“176

S pričetkom bojev na Soči leta 1915 je bilo delovanje občine prekinjeno. Župan 

Alojzij Perše je bil skupaj s sovaščani odveden v begunstvo. Po preboju avstro-ogrske in 

nemške vojske v 12. soški ofenzivi oktobra 1917 so se v vas pričeli vračati prvi prebivalci.  

Deželna  uprava  je  hitro  odreagirala  in  decembra  predala  občinske  posle  nekdanjemu 

učitelju Ivanu Kuncu, ki je v Batujah organiziral prvo pomoč pri vračanju in obnovi vasi. 177 

Po vsej verjetnosti se je občinska uprava vrnila nazaj v vas v začetku leta 1918, ko so se  

pričele razmere normalizirati.

Slika 10: Občinski žig iz časa Avstro-Ogrske (Gemeinde vorstand Ronzina) (levo)

Slika 11: Občinski žig iz obdobja po prvi svetovni vojni (desno)

 6.2  Občina pod italijansko oblastjo (1918-1928)

Po  prvi  svetovni  vojni  je  prišla  Primorska  pod  italijansko  okupacijo.  Italijanski 

upravni sistem se je naslonil  na pod Avstro-Ogrsko oblikovane občine, vendar je kmalu 

pričel  uveljavljati  svojega.  Občine so prva  leta  po zasedbi  še  vodili  pod Avstro-Ogrsko 

izvoljeni  župani  z  občinskim  odborom  in  predstojništvom,  vendar  je  oblast  že  pred 

volitvami  1922,  zlasti  pa  po  njih,  odstavljala  župane  in  razpuščala  odbore,  ki  ji  niso 

176 Soča, 02.07.1897, št. 27, Volilni shod v Ročinju
177 Slovenec, 10.12.1917, št. 282
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ustrezali.  Po aneksiji  januarja 1921 in razširitvi  italijanske ustave se je začelo postopno 

uveljavljanje italijanske zakonodaje. Volilna pravica je bila splošna za moške nad 21 let, ki  

so  bili  italijanski  državljani,  imeli  v  občini  stalno  prebivališče  in  plačevali  neposredne 

državne davke ali določene občinske pristojbine. Volilni upravičenci so na volitvah, ki so 

bile tajne, izvolili občinski svet, le-ta pa je izmed članov na prvi seji izvolil župana in enega  

ali več podžupanov. Občinsko upravo je poleg občinskega sveta (Conciglio Comunale) in 

župana (Sindaco)  sestavljal  še  občinski  odbor  (Consulta  Comunale).  Izvoljeni  so bili  za 

obdobje štirih let, za svoje delo niso bili plačani, prejemali so le povračila za stroške, ki so 

jih  imeli  v  zvezi  z  opravljanjem  svoje  funkcije.  Služba  občinskega  tajnika,  poljskega  in 

gozdnega čuvaja je bila plačana, imenovani pa so bili s strani občinskega sveta. Svet je v 

skladu z zakoni in pravilniki med drugim odločal o imenovanju in odpuščanju uradnikov 

(učiteljev,  obhodnikov,  čuvajev),  o  plačah,  odškodninah,  pogodbah in  posojilih.  Glavno 

besedo je imel še pri porabi premoženja občine, davkih in dokladah. Občinski odbor je bil  

izvršni organ sveta in je skrbel za izvedbo sprejetih odločitev ter predlagal svetu določene 

zadeve v sklepanje. Odbor in župan sta bila odgovorna svetu. Župan je predsedoval sejam 

sveta  in  odbora  ter  izvajal  sprejete  sklepe,  nadzoroval  delo  odbornikov  in  skrbel  za 

izpolnjevanje  občinskih  pravilnikov.  Kot  vladni  uslužbenec je  pod vodstvom nadrejenih 

oblasti objavljal zakone in razglase vlade, vodil matične knjige in skrbel za javni red ter 

zdravstvo. Tajnik je prisostvoval sejam, pisal zapisnike, skrbel za občinski arhiv in pečat. 

Običajno je opravljal še delo blagajnika.

Avtonomija občine je bila v resnici le navidezna, ker je imel prefekt nad občinsko 

upravo  popoln  nadzor.  Odločanje  občinskega  sveta  je  sčasoma  postajalo  vedno  bolj 

omejeno z zakoni in pravilniki. Občina je bila dolžna poslati prefektu v potrditev zaključne 

račune  in  dohodke.  Občina  je  financirala  delo  občinskega  urada,  plače  in  pokojnine, 

zdravstveno službo, zdravila, podporo revežem, vzdrževanje poti, vodovoda, pokopališča in 

javne zgradbe, šolski pouk in vodenje uradnih evidenc. Dolžna je bila plačevati občinske 

dolgove  in  dajatve,  ki  jih  je  nalagala  vlada  v  skladu  z  zakonskimi  predpisi.  Vse  to  je 

plačevala  iz  dohodkov,  ki  jih  je  prinašalo  občinsko  premoženje,  lahko  pa  je  tudi  do 

določene  višine  plačevala  doklade  na  davke  in  takse  in  uvajala  nove,  vendar  le  z 

dovoljenjem  prefekture.  Pri  upravljanju  z  občinskim  imetjem  je  bila  omejena.  Za 

posamezne  finančne  investicije  je  bila  namenjena  določena  vsota,  v  okviru  katere  je 
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občina odločala sama, ob presegu zneska pa le z dovoljenjem prefekta.178

Glavna  prioriteta  občine  Ročinj  (Comune  di  Ronzina) po  končani  vojni  je  bila 

obnova vasi. Skrbela je za postavitev zasilnih barak in gradnjo porušenih objektov. Za lažje 

reševanje težav, povezanih z obnovo, je občina pristopila k zadrugi  vojnih oškodovanih 

občin  in  k  zvezi  slovenskih  županstev.  Velik  del  sredstev  je  bil  namenjen še  popravilu 

vodovodov, cest, spodbudi kmetijstva in organiziranju šolstva. Dohodki so se v blagajno 

stekali prek različnih davkov (industrijski in trgovinski davek, davek na alkohol in na javne 

prireditve) in taks (na občinsko lovišče in pse). Na volitvah leta 1922 so bili poleg župana 

izvoljeni  še  štirje  odborniki  in  deset  svetovalcev.179 Občina  ni  bila  deležna  nobenih 

teritorialnih sprememb in je leta 1923 štela okoli 800 prebivalcev.180

Od  novembra  1927  do  oktobra  1928  je  v  Goriški  pokrajini  potekala  obsežna 

komasacija, ki je zmanjšala število občin s 121 na 42. Glavni namen je bil združitev več 

manjših v gospodarsko močnejšo in večjo občino.181 Združevanje je zajelo tudi Ročinj, ki je 

bil z dekretom dne 9. februarja 1928 skupaj z občinama Ajbo in Avčami priključen občini 

Kanal.182

Slika 12: Ročinj med obema vojnama
178 Občine na Goriškem od srede 19. stol. do druge svetovne vojne, str. 26-28
179 PANG 50, občina Ročinj, t.e. 1
180 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiščanskem za leto 1923, str. 171
181 Občine na Goriškem od srede 19. stol. do druge svetovne vojne, str. 20
182 Edinost, 28.02.1928, št. 50
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Seznam znanih županov z leti omembe ali okvirnega obdobja županovanja:

• Jožef Klanzar 1847

• Andrej Golja 1855

• Franc Kregau okoli leta 1868

• Franc Malnič 1875-1881

• Franc Žnidaršič 1894 

• Josip Kenda 1896-1899 

• Alojz Perše 1899-1902, 1911-1915

• Janez Ipavec 1902-1906

• Anton Tomažič 1906-1911 

• Ivan Kunc 1917-1918

• Ivan Dugar 1922-1924

• Andrej Gorjup 1924-1926

Kraji in število prebivalcev v občini (manjše vasi, zaselki in posamezne kmetije v prvih dveh 

tabelah niso posebej izpostavljene):

Tabela 2: Kraji in prebivalstvo leta 1818183

Ročinj 644

Doblar 189

Ajba 1071

Lig 201

Gorenja vas 312

skupaj 2417

Tabela 3: Kraji in prebivalstvo leta 1851184

Ročinj 882
Doblar 230
Ajba 1390
skupaj 2502

183Schematismo dell'Imperiale Regio Litorale Avstriaco-Illirico, ripartimento del teritorio governale del  
Litorale
184 Deželni zakonik in vladni list za Trst in Avstrijsko-Ilirsko primorje 1851, str. 8
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Tabela 4: Kraji in prebivalstvo leta 1900185

Ročinj 684

Bukovje (Podselo) 8

Kolarji 7

Preske 4

Pri Barki 2

Doblar 58

Berniki 28

Robarji 15

Gomile 14

Mostarji 13

Šoštar 9

Njivice 7

Snežetce 7

Strmovnik 6

Špiček 4

Leščar 2

skupaj 868

185 Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru izdelan po rezultatih popisa 1900, str. 19
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 7  GOSPODARSTVO

Temeljna  oblika  gospodarstva  v  Ročinju  je  bilo  kmetijstvo.  Lega  kraja  in  dokaj 

ugodne  podnebne  razmere  so  omogočale  razvoj  predvsem  poljedelstva.  Pomembni 

panogi  sta bili  še živinoreja in sadjarstvo,  omenja pa se tudi  vinogradništvo.  V namen 

podpori in pomoči kmetijstvu se je v kraju ustanovilo več gospodarskih društev in zadruga. 

Zaradi vsakodnevnih potreb je bila razvita obrt (kovaštvo, mizarstvo, čevljarstvo in druge), 

v kraju pa je delovalo tudi več trgovin in gostinskih obratov. Ročinj je z Gorico povezovala  

glavna cesta, ki se je nadaljevala severno proti Tolminu, Predelu in Koroški, leto 1906 pa je 

v bližino kraja prineslo železniško povezavo z glavnim mestom dežele. 

 7.1  Kmetijska zadruga in gospodarska društva 

Na gospodarskem  področju  dežele  Goriške-Gradiščanske  so  v  poznem  obdobju 

Avstro-Ogrske  pomembno  vlogo  v  okviru  gospodarstva  imele  zadruge.  Z  odlokom  o 

zemljiški  odvezi  leta  1848  so  kmetje  lahko  odkupili  zemljo  oziroma  so  zanjo  plačali 

posebno  odškodnino.  Uveljavitev  zemljiške  odveze  je  zelo  spremenila  socialno, 

gospodarsko  in  lastniško  podobo  podeželja.186 Za  odkup  so  si  bili  kmetje  velikokrat 

prisiljeni izposoditi denar. Ker dolga v veliko primerih niso bili sposobni odplačati, je prišlo  

do  propada  kmetij.  Položaj  kmetov  so  slabšale  še  slabe  letine  in  visoki  davki.  Na 

zadolževanje je imelo poleg tega vpliv še tržno gospodarstvo in gospodarske krize. Takšne 

gospodarske in socialne razmere so privedle do združevanja kmetov in obrtnikov.187 Zakon 

o zadrugah, izdan leta 1873, jih je označil kot društva, pri katerih število članov ni omejeno 

in ki pospešujejo gospodarstvo članov s skupnim poslovnim obratom ali z dovoljevanjem 

kredita.188 Zadruga je  prevzela  del  nalog,  kot  na  primer  nabavo kmetijskih  potrebščin, 

strojev, orodja in skupno obdelovanje. S svojim delovanjem so rešile veliko kmetov pred 

propadom s posojo ugodnih kreditov, poleg tega pa so jim omogočale poceni nabavo in 

uporabo proizvodov in potrebščin. Poznamo več vrst zadrug in sicer: denarne (posojilnice), 

mlekarske, vinarske,  živinorejske,  kmetijske,  itd.  Mnoge zadruge so služile kot kulturno 

središče kraja. Člani so imeli na razpolago dvorano za prireditve, čitalnico, ponavadi pa je  

186 Marušič, Pregled politične zgodovine Slovencev na Goriškem 1848-1899, str. 53
187  Rustja, Razvoj zadružništva v Julijski Krajini, str. 58-59
188 Valenčič, Organizacije za napredek agrarne proizvodnje, str. 539
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bil del namenjen še za gostilno ali konsumno trgovino.189

Tako kot drugod po deželi se je potreba po gospodarskih društvih pojavila tudi v 

Ročinju,  ki  je  bil  takrat  zelo  navezan  na  kmetijsko  dejavnost.  Kot  prva  gospodarska 

organizacija  se  omenja  poleti  1898  osnovana  kmetijska  zadruga,  v  okviru  katere  je 

delovala še manjša mlekarna.190 Pobudo za ustanovitev sta dala nadučitelj  ljudske šole 

Leopold Pavlin in kurat Janez Jarec.191 Imela je svojega predsednika, tajnika, blagajnika, 

načelstvo  in  nadzorništvo,  katerih  izvolitev  je  potekala  vsaki  dve  leti.192 Leta  1905  je 

pristopila k „Goriški zvezi gospodarskih zadrug in društev z omejeno zavezo“. Zadruga je 

pomagala kmetom finančno in z orodjem ter  surovinami. Organizirala je  razna poučna 

predavanja in shode. Svoje prostore je imela najprej v poslopju šole, po letu 1908 pa so z  

državno pomočjo zgradili lastno zgradbo, kamor se je preselila skupaj z občinsko upravo. V 

njenem  okviru  je  od  začetka  delovala  mlekarna,  kasneje  pa  so  postavili  še  zadružno 

drevesnico in trtorejnico.193 Povezana je bila s sadjarskim in vinarskim društvom, ki se v 

časopisju omenjata leta 1907. Zadrugo je finančno podpirala dežela, njeno delovanje pa je 

leta 1915 prekinila vojna. Zaradi pomanjkanja živine takoj po koncu vojne ni bila ponovno 

odprta,  se  pa  ponovno omenja  v  začetku  leta  1927  kot  Kmetijsko-mlekarska  zadruga. 

Predsedoval ji je Andrej Strgar, imela je še načelstvo in nadzorništvo.194 Pred prvo svetovno 

vojno je  poleg zadruge delovala  še  Krajna podružnica deželne zavarovalnice  za  govejo 

živino,195 leta 1894 pa se omenja še zavarovalnica Generali,  katere lastnik  je  bil  Anton 

Tomažič.196 Nekateri domačini so delovali tudi na širšem gospodarskem področju. Bili so 

člani Kmečke zveze kanalskega okraja,197 Trgovskega in obrtnega društva za Goriško198 in 

Goriškega  kmetijskega  društva.199 Med  obema  vojnama  je  poleg  Kmetijske  mlekarske 

zadruge delovala še leta 1921 ustanovljena Stavbna zadruga za pomoč pri obnovi vasi200 in 

189 Juriševič, Zadružno gibanje med dvema vojnama, str. 105-107
190 Soča, 15.02.1898, št. 13 
191 Soča, 24.06.1902, št. 72
192 Soča, 21.01.1902, št. 9
193 Slovenec, 07.10.1907, št. 231
194 Goriška Straža, 04.02.1927, št. 10
195 Ročni kažipot na Goriškem in Gradiščanskem za leto 1911, str. 129
196 Ročni kažipot na Goriškem in Gradiščanskem za leto 1894, str. 91
197 Gorica, 23.07.1907, št. 61
198 Soča, 22.09.1906, št. 76
199 Gorica, 18.03.1901, št. 22
200 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiškem za leto 1923, str. 171
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Konsumno  društvo,  ustanovljeno  leta  1923.  Slednjemu  je  predsedoval  Štefan  Dugar, 

ukvarjalo pa se je s trgovsko dejavnostjo.201

Slika 13: Zbor „Kmetijsko-mlekarske zadruge“

 7.2  Kmetijstvo

Kmetijstvo je predstavljalo najpomembnejšo gospodarsko dejavnost v Ročinju, s 

katero  se  je  ukvarjala  večina  ljudi.  Ugodne  razmere  za  njegov  razvoj  je  omogočalo 

Ročinjsko  polje  (poleg  Avškega  polja  na  drugem  bregu  Soče  najobsežnejša  ravnina 

srednjega Posočja).202 Polja  in  njivske površine so bile  v  večini  izkoriščeni  za pridelavo 

koruze, ajde, pšenice in krompirja.203 Okoliški hribi so bili obdelani in namenjeni pašnikom 

ter travnikom. Iz popisa leta 1900 je razvidno, da je bilo nepozidanih površin v katastrski 

občini  643 hektarjev  (od  skupaj  676),  izmed teh so njive  predstavljale  96 ha  (14.9%), 

201 Goriška straža, 29.03.1923, št. 25
202 Krajevni leksikon Slovenije, 1. knjiga, zahodna Slovenija, str. 224
203 PANG 50, Občina Ročinj, t. e. 1 
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travniki  326  ha  (50.8%),  vrtovi  2  ha  (0,3%),  pašniki  78  ha  (12.1%)  in  gozdovi  141  ha 

(21.9%). O številu površin namenjenih vinogradom ni podatkov.204 Pri živinoreji je v občini 

prevladovala vzreja goveda, v manjši meri pa prašičereja, ovčjereja in konjereja. Vas je 

imela svojega konjskega zdravnika.205

Tabela 5: Število živine leta 1900 in 1910

Leto Govedo Prašiči Ovce Konji

1900206 446 126 58 10

1910207 369 158 18 6

Graf 2: razdelitev nepozidanih površin v občini (levo)

Graf 3: razdelitev domače živine leta 1900 (desno)

 7.3  Obrt, trgovina in promet

Zaradi slabše razvitih prevoznih možnosti in oddaljenosti večjih centrov je v kraju 

delovalo več obrtnikov. Njihove storitve so bile za kraj nujne in vsakodnevno potrebne. 

Podobno je veljalo za trgovce. Iz podatkov je razvidno, da so nekateri obrtniki opravljali 

več  različnih  dejavnosti  in  poleg  tega združevali  obrt  in  trgovino.  Tako  v  času  Avstro-

Ogrske208 kot Italije209 so „na Placu“ vsako leto priredili  na praznik  zavetnika cerkve sv. 

Andreja (30. november) sejem. V gostinskih objektih so društva velikokrat izvajala svoje 

prireditve, uporabljali pa so se tudi za politične shode in praznovanja različnih cerkvenih in 

državnih praznikov.

204 Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru izdelan po rezultatih popisa 1900, str. 19
205 Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru izdelan po rezultatih popisa 1900, str. 18
206 Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru izdelan po rezultatih popisa 1900, str. 19
207 Soča, 18.02.1911, št. 20
208 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiškem za leto 1894, str. 11
209Ročni kažipot po Goriškem in Gradiškem za leto 1923, str. 19
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Obrtniki in trgovci v času Avstro-Ogrske (med letoma 1877-1911)210

Obrtniki:

• krojači: Anton Dugar, Ivan Stanič, Luka Gerbec, Miha Černovec

• čevljarji: Ivan Brezigar, Alojzij Čargo, Alojzij Pernat, Martin Gerbec (prodaja usnja), 

Jan Vuga

• mizarji: Anton Dugar, Andrej Dugar, Franc Dugar (prodaja lesa), Štefan Gerbec

• kovači: Andrej Gerbec, Franc Jermol, Anton Dugar

• mesar: Andrej Dugar

• pek: Luka Valentinčič

• šivilje: Jožefa Ipavec, Terezija Raholin, Urša Tinta

Gostinski obrati:

• Štefan in Lucija Bratuž, Martin Gerbec, Josip Kenda, Franc Kregau, Terezija Dugar, 

Andrej Dugar, Anton Kamenšček

Trgovci:

• Trgovci s jestvinami in mešanim blagom: Ivan Malnič, Ivan Leban, Andrej Dugar, 

Anton Kamenšček, Martin Gerbec

• Trgovina manufaktura: Anton Dugar, Anton Tomažič, Janez Stanič, Luka Gerbec, 

Štefan Ipavec

• Preostali trgovci: Bratuž Štefan in Lucija, Terezija Dugar, Ivan Leban, Andrej 

Srenjšček, Ivan Stanič, Jernej Tomažič

Obrtniki in trgovci leta 1923211

Obrtniki:

• Zidarji: Anton Dugar, Angel Černovec, Anton Tomažič

• Krojač: Peter Bernik

• Čevljarji: Andrej Dugar, Franc Srenjšček, Josip Dugar

• Obrtniki: Jožef Kamenšček, Justina Kamenšček, Andrej Dugar, Rozalija Bajt

Gostinski obrat:

• Andrej Strgar

210 Koledar družbe sv. Mohorja za navadno leto 1877 (1880 in 1884), Ročni kažipot po Goriškem in Gradiškem  
za leto (1894-1911)
211 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiškem za leto 1923, str. 171-172
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Trgovci:

• Jožef Malnič, Ana Leban, Štefan Ipavec

Slika 14: „A. Tomažič, sarto - krojač“, napis iz obdobja med obema vojnama

V obdobju med obema vojnama naj bi  imelo podjetje Obid iz Gorice v velikem 

hlevu (»štalonu«) pri Kamenščku odprt obrat, v katerem so večinoma ženske lupile slive. V 

sosednjem  prostoru  so  jih  posušili  in  žveplali  ter  jih  nato  pošiljali  po  bližnji  in  daljni 

okolici.212

Ročinj  je  predstavljal  manjšo  postajo  na  pomembni  cesti  Gorica-Trbiž,  ki  je 

povezovala Avstrijsko primorje z deželo Koroško. V času turških vpadov v 15. stoletju naj bi 

domačini na delu ceste severno od Doblarja presenetili in pregnali turško vojsko.213 Ta kraj 

se  še  danes  imenuje  „Turški  križ“.  V  letih  1797,  1805  in  1809  je  skozi  vas  prodirala 

francoska  vojska,  na  prvem  pohodu  tudi  njen  poveljnik  in  kasnejši  cesar  Napoleon 

Bonaparte.214 Francozi naj bi poleg vasi „na Zdencu“ postavili most čez potok, ki stoji še 

danes.  Pri  umiku  iz  slovenskih  dežel  leta  1813  so  porušili  most  v  Kanalu,  za  obnovo 

katerega se je kasneje zavzel Valentin Stanič.215

Prevozniki  so  se  na  poti  velikokrat  ustavljali  v  vasi,  pri  družinah Kamenšček  in 

Kregau pa so v hlevih imeli posebne prostore, kjer so v primeru prenočitve lahko pustili  

svojo  živino. Cesta  je  takrat  v  vas  vstopila  „pod  Frnačo“  in  preko „Zdenca“  na  „Plac“ 

(središče vasi) in se spustila do mesta, kjer je danes križišče glavne ceste. V vasi naj bi do  
212 Intervju Adolf Černovec, 24.08.2008
213 Rutar, Ročinj, str. 6
214 Klavora, Bonaparte ob Soči 1797, str. 97, 190, 197
215 Primorski slovenski biografski leksikon, 14. snopič, str. 449
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leta 1824 delovala mitnica (ta naj bi se nahajala v hiši, kjer se je po domače reklo „pri 

Mutarju“), ki so jo nato premestili v Kanal na most.216 Ročinj je z glavno cesto povezoval 

okoliške višje ležeče vasi in zaselke. V težnji po izboljšanju prometnih povezav na lokalnem 

prostoru so leta 1898 pričeli  z gradnjo nove ceste Ročinj-Kambreško-Srednje.217 Dela so 

potekala pod okriljem občin Ročinj in Ajbe, kasneje pa je dela prevzel lokalni cestni odbor. 

Sredstva za gradnjo sta poleg obeh občin prispevali še država in dežela.218 Gradnja ceste, ki 

naj bi stala okoli 40.000 kron,219 je bila za promet odprta v začetku leta 1908.220 Tri leta je 

spadala pod občinske, nato pa so jo uvrstili med skladovne (cesta, ki jo financira cestni  

odbor).221 Občina je bila dolžna lokalne ceste s finančno pomočjo dežele vzdrževati. 

Gradnjo  bohinjske  železnice,  ki  je  potekala  v  letih  1901-1906,  je  občina  Ročinj  

podprla. Komisija za pregledovanje železnice se je v kraju ustavila julija 1900 in na željo  

domačinov potrdila izgradnjo mostu pri železniški postaji, ki so jo postavili na levi strani  

Soče.222 Gradnja železnice je v bližini vasi potekala v letih 1903-05, pri njej je sodelovalo 

veliko domačinov. Viseči železni most za pešce do postaje so zgradili leta 1903, železniška 

uprava  ga  je  najprej  ponudila  cestnemu  odboru,  kasneje  pa  ga  je  odkupila  ročinjska 

občina.223 Pred postavitvijo mostu je povezavo z Avčami in levim bregom Soče predstavljal 

splav, ki je vozil ljudi čez reko. Mesto, kjer je stal privez, še danes imenujejo „Pri barki“.224 

Na dan otvoritve bohinjske železnice 19. julija 1906 so domačini okrasili vas in postavili  

veliko  zastav.  Slavnostne  otvoritve  v  Kanalu,  kjer  se  je  za  kratek  čas  ustavil 

prestolonaslednik  Franc Ferdinand,  so se  udeležili  ročinjski  šolarji  in učitelj,  kurat  Ivan 

Jarec  pa  je  bil  prestolonasledniku  celo  osebno  predstavljen.225 Železnica  ni  prinesla 

blaginje v vas, saj se je občutno zmanjšalo prevozništvo in trgovanje prek deželne ceste. To 

je  bil  za  domačine,  ki  so  se  ukvarjali  s  trgovino,  prevozništvom  in  gostinstvom,  hud 

udarec.226

216 Arhiv župnijske cerkve Ročinj, Ročinj od nekdaj pa do danes
217 Soča, 31.10.1898, št. 87
218 Edinost, 20.09.1906, št. 259
219 Gorica, 25.02.1908, št. 16
220 Gorica, 25.01.1908, št. 7
221 Gorica, 03.06.1911, št. 44
222 Gorica, 28.07.1900, št. 60
223 Soča, 14.08.1903, št. 65
224 Intervju Adolf Černovec, 22.08.2008
225 Soča, 21.07.1906, št. 58
226 Edinost, 22.03.1911, št. 81
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Slika 15: Na vojaškem zemljevidu iz konca 18. stoletja je dobro viden potek stare ceste  

skozi vas. Drugačna je trasa poti na Kambreško (zgoraj na sredini slike)

 7.4  Pošta in orožniška postaja

K ustanovitvi poštnega urada v Ročinju so pozvali leta 1875, a je bilo potrebnih še  

nadaljnjih  enajst  let  do  realizacije.227 Otvorili  so  ga  1.  maja  1886,  namenjen  pa  je  bil 

sprejemanju  pisem,  denarja  in  blaga.228 Prvi  poštar  je  bil  Janez  Breziger.229 Pošta  je 

opravljala storitve za občini Ročinj in Ajba, cerkvena urada v Ročinju in na Srednjem in tri 

šole  na  širšem  območju.  Leta  1904  so  v  njej  z  občinsko  pomočjo  postavili  brzojavno 

postajo.230 Z  odprtjem bohinjske železniške povezave leta 1906 se je dostava pošiljk in 

pisem prenesla na železnico. Po vojni je bila poštna služba obnovljena 1. junija 1918,231 

leta  1922  pa se  je  območje  delovanja  povečalo,  ko  so  poštni  urad  iz  Ajbe  prenesli  v  

Ročinj.232 V obdobju med obema vojnama je bil poštni urad nastavljen v veliki zgradbi ob 

glavni  cesti  (kjer je danes trgovina).  Del  stavbe je  bil  namenjen orožniški  postaji,  ki  je 

227 Soča, 07.01.1875, št. 1
228 Soča, 16.04.1886, št. 16
229 Arhiv župnijske cerkve Ročinj: Zgodovinske drobtinice iz starih Ročinjskih dni!
230 Edinost, 21.07.1906, št. 199
231 Edinost, 21.05.1918, št. 135
232 Goriška straža, 08.03.1922, št. 10
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delovala tudi pred prvo svetovno vojno (takrat so bili v vasi trije orožniki,233 po njej pa 

brigadir in štirje orožniki234).  Ko je aprila leta 1908 v bližino Avč padel meteorit, so ga, 

misleč, da je ostanek topovske krogle, ki je priletel iz Italije, odnesli na orožniško postajo in 

od tod dalje v Trst.235

233 Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru izdelan po rezultatih popisa 1900, str. 18
234 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiškem za leto 1923, str. 171
235 http://www.avce.si/sl/aktualno/1
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 8  PRVA SVETOVNA VOJNA

V svetovni spopad so bili vključeni ročinjski fantje in možje generacij 1865-97, ki so 

se v avstro-ogrski vojski borili na vseh treh frontah.236 Večina nabornikov je bila poslana na 

vzhodno fronto v Galicijo, kjer so nekateri padli  v rusko ujetništvo (nameščeni so bili v 

Kijevu,237 Serdobsku,238 Astrahanu239 in Omsku240). Po vstopu Italije v vojno leta 1915 so bili 

nekateri poslani na Soško fronto in tirolske Alpe.241

Enote v katerih se omenjajo Ročinjci:242

• 29. črnovojniški maršbataljon

• 156. črnovojniški bataljon 

• 157. črnovojniški bataljon 

• 27. domobranski polk

• 27. pehotni polk

• 47. pehotni polk

• 55. pehotni polk

• 58. pehotni polk

• 97. tržaški pehotni polk

Ročinj je italijanska vojska zasedla v začetku junija leta 1915. Vas je dobri dve leti  

ležala v prvi bojni črti in bila zaradi obstreljevanja močno poškodovana. Avstrijska vojska je 

z leve strani Soče s topništvom in letalstvom večkrat bombardirala vas.243 Italijani so jo 

prekopali s strelskimi jarki in v okolici izkopali več kavern.244 Cesto, ki je tekla skozi vas, so 

poimenovali po Giuseppeju Garibaldiju.245 Italijanska vojska je pri vasi v 3. soški bitki 21. 

oktobra  1915  neuspešno  poskušala  s  pontonskimi  mostovi  prečkati  Sočo.246 Zopet  so, 

236 Edinost 17.05.1915, št. 136
237 Slovenec, 09.09.1916, št. 206
238 Slovenski narod, 27.01.1915, št. 21
239 Slovenec, 07.08.1916, št. 179
240 Slovenec, 08.03.1917, št. 55
241 Intervju Adolf Černovec, 22.08.2008
242 časopisi Slovenec in Slovenski narod 1915-1918
243 Slovenec, 17.05.1916, št. 113
244 Slovenec, 13.01.1917, št. 10
245 Slovenec, 09.11.1917, št. 257
246 Simić, Po sledeh Soške fronte, str. 73
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tokrat uspešno, poskusili v 11. bitki 19. avgusta 1917. Pri Ročinju so Sočo prečkale divizije  

XXIV. in XXVII. korpusa. Uspelo jim je prebiti fronto na delu med Solkanom in Podselom in 

zasesti  večji  del  Banjške  planote.247 V  12.  soški  bitki  je  avstro-ogrska  vojska  ponovno 

zasedla levi breg Soče. Ročinj so 26. oktobra osvojile enote 57. divizije XV. korpusa pod 

poveljstvom  feldmaršallajtnanta  Karla  Scottija.248 S  prebojem  fronte  je  bojevanje  na 

območju vasi prenehalo, posledice pa so ostale vidne še leta po koncu vojne. 

Slika 16: Avstro-ogrski vojak Mihael Kogoj iz Ročinja

 8.1  Ročinjci v begunstvu

S  pričetkom  spopadov  na  italijanski  fronti  je  civilno  prebivalstvo  doživelo  hud 

udarec. Avstro-ogrska vojska je kraje zahodno od obrambnih pozicij prepustila Italijanom. 

S tem je postalo več tisoč civilistov odrezanih od domovine. Zaradi spopadov sta bili obe 

strani prisiljeni umakniti civilno prebivalstvo z ozemlja vojnih operacij. Italijanska oblast je 

odredila izselitev slovenskega prebivalstva iz Goriških Brd, območja med rekama Sočo in 

Idrijo in kobariške ter bovške kotline. Razposlala jih je po celotni Italiji, zanje organizirala 

namestitev in jim izplačevala begunsko podporo. Vrnitev domov je bila večini omogočena 
247 Simić, Po sledeh Soške fronte, str. 157-159
248 Simić, Po sledeh Soške fronte, str. 222
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šele  po  prenehanju  spopadov  konec  leta  1918.  Begunci  na  avstrijski  strani  so  bili 

umaknjeni v zaledje ali pa naseljeni v posebej zanje zgrajena taborišča in bili ravno tako 

kot  italijanski  deležni  denarne  pomoči  ter  preskrbe  s  strani  države.  Med  množico 

beguncev z Goriškega so bili tudi Ročinjci. Manjši del se jih je pred začetkom spopadov 

umaknil v notranjost monarhije, ostali, ki so prihod italijanske vojske pričakali doma, pa so 

bili odvedeni v Italijo.

Slika 17: Italijanski top, ki ga je med 12. ofenzivo pri Ročinju zaplenila avstro-ogrska vojska

 8.1.1  Begunstvo v Avstro-Ogrski

Tisti Ročinjci, ki so v pričakovanju napada Italije že pred 23. majem zapustili vas, so 

se najprej umaknili v zaledje v Podmelec na Tolminskem.249 Zaradi obsega spopadov na 

bližnji fronti so bili kmalu prisiljeni oditi globlje v notranjost. Država jih je avgusta 1915 

razselila  večinoma  na  Dolenjsko  in  v  Lipnico  na  Štajerskem,250 nekaj  jih  je  odšlo  v 

Ljubljano,251 omenjata pa se še Lancovo252 in Jesenice253 na Gorenjskem. 

Begunsko taborišče Wagna pri Lipnici je med vojno postalo zatočišče prek 18.000 

beguncem, večinoma iz območja italijanske fronte. Za bivanje jim je bilo namenjeno 120 
249 Slovenski narod, 30.06.1915, št. 146
250 Slovenec, 09.08.1915, št. 179
251 Intervju Ana Dugar, 27.08.2008
252 Slovenec, 19.08.1916, št. 189
253 Slovenec, 18.07.1916, št. 162
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velikih  barak,  v  vsaki  je  bilo  nastanjenih  150  ljudi.  Taborišče  je  imelo  poleg  bivalnih 

poslopij še več uradnih zgradb, kuhinj, pralnic, obrtnih delavnic, bolnišnic, gospodarskih 

poslopij, trgovin, cerkev, pošto in zapor. Država je begunce oskrbovala z obleko, prehrano 

in  zdravniško  pomočjo.  Odraslim  je  bilo  omogočeno  opravljanje  različnih  poklicev  za 

plačilo (krojači, čevljarji, mizarji, kolarji, tesarji, zidarji in drugi). Poskrbljeno je bilo tudi za  

otroke, za katere je bilo organiziranih več šol.254

 8.1.2  Begunstvo v Italiji

Kljub vse večji verjetnosti in pričakovanju vojne z Italijo je večina vaščanov ostala 

doma. 21. maja so avstrijske oblasti mobilizirale še vse preostale moške do 50. leta starosti  

in zasegle velik  del  živine.255 Dva dni kasneje je  Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski. 

Orožniška  postaja  v  vasi  je  bila  prek  brzojava  obveščena  in  orožniki  so  se  v  skladu  z 

navodili umaknili čez Sočo v Avče, za seboj pa razstrelili most pri železniški postaji. Vaščani 

so tako ostali odrezani od domovine in prepuščeni Italijanom. Ti so vas dosegli v začetku 

junija. Ker se je Ročinj znašel ob bojni liniji, je italijanska vojska ponoči iz 11. na 12. junij  

odredila  izselitev  domačega  prebivalstva,  ki  je  poleg  Ročinja  v  bližnji  okolici  zajelo  še 

Kambreško, Srednje in ostale kraje med rekama Sočo in Idrijo. Marija Malnič je kasneje v 

pismu, ki je bilo objavljeno v Slovencu, bratu opisala odhod:  »Bilo je nekako opolnoči.  

Župan in njegovi sluge so šli od hiše do hiše in trkali na vrata. Vstala sem, odprla okno in  

vprašala: »Kaj se je zgodilo?« »Vstanite takoj, oblecite se in vzemite vsaj za par dni živeža s  

seboj! Luči ne smete prižgati,« se je glasil kratek odgovor. Ali si moreš predstavljati, kako  

nas je zadela ta novica. Stikali smo vsi zmešani okrog po temi, brez vsacega cilja. Končno  

sve se oblekle z materjo, vzeli malo kave, sladkorja in eno gnjat s seboj. Vse ostalo sve  

morali pustiti. Ko sva prišli na trg pred cerkvijo, je bila tam že skoraj vsa vas. Vsak je imel le  

toliko s seboj, kolikor je mogel vzeti v največji naglici. Živina je bila vsa izpuščena iz hlevov  

in je mukala okrog vogalov. Ženske in otroci so jokali, možje so kleli; bilo je kakor sodnji  

dan. »Avanti via Italia!« se je čulo povelje laškega častnika.“256

Ob obstreljevanju avstro-ogrske vojske z leve strani Soče so se umaknili čez Preval, 

254 Slovenski begunski koledar za leto 1917, str. 105-115
255 Kragelj, Govor Ročinja, str. 33
256 Slovenec, 03.03.1916, št. 51
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Kambreško in Lig, kjer so bili prisiljeni pustiti živino. Na poti je prišlo do prve smrtne žrtve.  

Ženska, ki je dan pred odhodom rodila, je zaradi izčrpanosti umrla. Z Liga se je njihova pot 

nadaljevala preko meje do kraja Tarbilj (Terbil), kamor so prispeli v popoldanskih urah.257 O 

usodi  beguncev  se  v  domovini  veliko  časa  ni  vedelo  ničesar.  Časopisje  je  prek  pisem 

lokacijo Ročinjcev objavilo šele septembra, tri mesece po njihovem odhodu.258

Dva dni po prihodu so begunce prvič ločili. Več vaščanov se je odpravilo nazaj na 

Lig, da bi prevzeli živino, a so jih na poti tja v Podrskah zajeli karabinjerji. Ti so jih namesto  

v  Tarbilj  poslali  južneje  v  Praprotno (Prepotto)  in  Ibano (Albana),  kjer  so nastanjeni  v  

hlevih preživeli dva tedna. Onemogočili so jim vse stike z ostalimi begunci in jih odpeljali 

prek Vidma in Firenc v Rim, kjer so jih razkropili.259

Preostale  begunce  so  oblasti  namestile  v  Tarbilju  in  bližnjih  vaseh  Gnidovica 

(Gnidovizza), Srednje (Stregna) in Polica (Polizza) v občini Sveti Lenart (San Leonardo).260 

Živeli so po kmetijah v slabih razmerah, spati so morali na senu v skednjih. Kljub pomoči 

domačinov je primanjkovalo denarja in s tem posledično hrane in ostalih potrebščin.261 Na 

dan so dobivali  dve zajemalki  riža in eno moke.262 Njihovo bivanje na tem območju je 

trajalo vse do 2. decembra, ko so jih kljub protestom in prošnjam, da bi  ostali  skupaj, 

ločeno razposlali po celi Italiji.263

Še prej sta morala Tarbilj  zapustiti  duhovnik Otilij  Medveš in župan Alojz Perše. 

Oblasti so ju najprej poslale na otok Ventotene v Tirenskem morju, od koder je Medveš 

februarja 1916 poročal: »Tu so ljudje od raznih vetrov in krajev, celo 7 Albancev iz Valone.  

Nas je krog 150, samo 5 Slovencev, jaz, oba Peršeta, 1 star mož iz Libušnjega in 1 mladenič  

iz Kamnega. Drugi so iz Trentina in Tržiča (Monfalkone). Preganjamo čas z balinanjem in  

čitanjem časnikov. /.../ Sicer pa čas hitro mine. Na dan prejme vsakdo 1 liro podpore od  

blagohotne vlade. Kaj hočete še več? — Vreme je skoraj vedno lepo, zrak dober, nobenega  

mraza.  Za poletje upam, bomo uživali  planinski  zrak.«264 Novembra 1916 so ga oblasti 

premestile na Sardinijo v kraj Nule, kjer je dočakal konec vojne in dovoljenje za vrnitev v  

257 Prav tam
258 Slovenec, 11.09.1915, št. 207
259 Slovenec, 03.03.1916, št. 51
260 Svoljšak, Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, str. 28
261 Slovenski Narod, 27.10.1915, št. 247
262 Slovenski Narod 02.11.1915, št. 251
263 Slovenec, 06.03.1916, št. 53
264 Slovenec, 07.08.1916, št. 179
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domovino.265

Oblasti  so  2.  decembra  iz  Tarbilja  in  okolice  umaknile  še  preostale  ročinjske 

begunce in jih razselile po celi državi. Največ jih je bilo poslanih v kraje Cordenons, Oropa 

in Diano Marina v severni Italiji, manjše skupine in posameznike pa so naselili v srednji in 

južni del države.

O razmerah v taborišču ali koloniji v kraju Cordenons pri Pordenonu, je neznana 

begunka decembra 1915 poročala: „Tukaj nas je prav malo iz Srednjega: samo štiri družine  

in s Pušnega dve, drugi so sami Ročinjci in Brici. Vseh skupaj nas je čez 700! Mi drugi smo v  

neki artilerijski vojašnici in smo pod vojaško komando. Zjutraj nam trobi ob sedmih, da  

vstanemo in zvečer ob devetih. Menažo nam kuhajo tudi vojaki. Tako je, da Bog se nas  

usmili!  Čakamo rešenja  tako  težko,  kot  uboge duše.  To  nas  najbolj  veseli,  ker  imamo  

svojega duhovnika in imamo mašo vsak dan v kasarni.“266 V taborišču je bilo postavljenih 

več poslopij, v katerih je vsaka družina razpolagala s svojo sobo. Znotraj taborišča so bile 

organizirane bolnišnice, pralnice, obrtne delavnice, vrtec in šola za otroke od 6. do 10. leta 

starosti.  Družinam so dajali  dnevno podporo, odrasli  pa so si  dodaten denar zaslužili  z 

delom v bližnjih tovarnah in na kmetijah.267 Od ročinjskih družin, ki so bile nastanjene v 

Cordenonsu,  se  omenjajo  Žorovi,  Muterjevi,  Matjonovi, Manderjevi,  Dragarjevi, 

Gomilerjevi, Avčanovi, Fagukovi, Adamčevi, Muščevi, Grednikovi, Malnčevi, Čoljevi, Šekovi, 

Lahovi, Lukčevi in Pavelnovi. V članku se omenjajo še Navžerjevi in Durjavovi, za katere 

piše, da so bili na Siciliji.268

V Oropi (Biella, Piemont) ob švicarski meji je bilo nastanjenih 55 Ročinjcev. Skupaj z 

velikim številom preostalih beguncev iz drugih krajev kanalskega okraja, Brd, Tirolske in

Furlanije, so bivali v velikem ženskem samostanu. Vseh skupaj je bilo okoli 1600.269 Hrana, 

ki so jo prejemali,  je zajemala „zjutraj  po en kozarec  kave,  opoldne mineštro in zvečer  

makarone. To je za otroke; odrasli pa dobijo samo opoldne mineštro in zvečer makarone  

innekaj  malega  kruha.“270 Podobno  kot  v  Cordenonsu  so  se  tukaj  v  želji  po  dodatnem  

zaslužku begunci zaposlili na kmetijah, v delavnicah in tovarnah. Več jih je delo opravljalo  

265 Svoljšak, Soča, sveta reka, str. 192
266 Slovenec, 10.02.1916, št. 32
267 Svoljšak, Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, str. 22
268 Slovenski narod, 16.05.1917, št. 112
269 Svoljšak, Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, str. 29
270 Slovenec, 06.03.1916, št. 53
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v  tekstilni  industriji,  kjer  so  po  12  ur  dnevno  šivali  vojaške  obleke.271 Za  otroke  je  bil  

organiziran pouk v italijanščini.

Slika 18: Otroci, ki so begunstvo preživljali v Oropi 

Dopisovanje  med  begunci  in  sorodniki,  prijatelji  ter  ostalimi  v  Avstro-Ogrski  je 

potekalo prek Rdečega križa, katerega podružnica v Firencah je izdajala posebne, dvojne 

dopisnice. Na prvo je pošiljatelj napisal svoj in prejemnikov naslov ter vsebino. Druga je 

bila namenjena odgovoru, ki ga je prvi prejemnik poslal pošiljatelju prve dopisnice. Na 

dopisnico so lahko napisali največ 15, na pisma pa 30 vrstic. Zaradi stroge cenzure se je 

priporočalo, »da se v pismih govori le o rodbinskih zadevah«. Iz Italije so pisma potovala 

prek Urada za iskanje pogrešanih v Švici, ki je beguncem svoje storitve nudil brezplačno.272 

Družine je ločevala fronta in mnogi niso izvedeli ničesar o svojih sorodnikih več mesecev, 

saj so pisma prihajala počasi, poleg tega so tako begunci kot vojaki velikokrat zamenjali  

svoja  bivališča.  Zmedo  so  vojaki  poskušali  olajšati  z  objavljanjem  svojih  naslovov  in 

informacij  o  pogrešanih  v  slovenskem  časopisju.  Poleg  tega  so  bili  v  veliko  pomoč 

posredniki,  ki  so  skrbeli  za  povezavo  med  možmi  na  fronti  in  njihovimi  družinami  v 

begunstvu.  Eden takšnih je bil  ročinjski  učitelj  Ivan Kunc, ki  je bil  pred vojno poslan v 

Batuje na Vipavskem.273

271 Intervju Adolf Černovec, 22.08.2008
272 Svoljšak, Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, str. 29
273 Slovenski narod 16.05.1917, št. 112
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Kraji kjer so bivali begunci ročinjske fare (Ročinj, Doblar in del občine Ajba):274

• Tarbilj • Oropa • Caserta

• Gnidovica • Saluzzo • Nola

• Polica • Lagnasco • Ventotene

• Sv. Lenart • Cuneo • Nule

• Čedad • Diano Marina • Castellabate

• Videm • Diano Castello • Stella Cliento

• Cordenons • Genova • Prignano Cliento

• Como • Modena • Castroreale

• Novara • San Severino • Francavilla di Sicilia

• Biella • Rim • Mistretta

S premikom fronte na reko Piavo po preboju pri Kobaridu v oktobru in novembru 

leta  1917  je  prišlo  taborišče  v  Cordenonsu  v  roke  avstro-ogrski  vojski.  S  tem  so  tam 

bivajoči  begunci  dobili  možnost  vrnitve  domov.  V  Ročinj  so  se  prvi  povratniki  vrnili  v 

začetku  decembra.275 Država se  je  zavedala  težav  z  nastanitvijo,  pomanjkanjem hrane, 

kmetijskih  surovin,  orodjem,  neurejenimi  prometnimi  povezavami.  Zaradi  tega  je 

beguncem,  ki  so  vojno  preživeli  v  taboriščih  in  krajih  v  Avstro-Ogrski,  vrnitev  domov 

dovolila šele februarja 1918.276 Večina preostalih beguncev se je vrnila konec leta 1918 in 

spomladi leta 1919.277

 8.2  Obnova

Avstrijska  oblast  je  že  ob  prihodu  prvih  beguncev  iz  Cordenonsa  sprejela  prve 

ukrepe.  Okrajno  glavarstvo  je  nekaj  dni  po  njihovi  vrnitvi  9.  decembra  1917  predalo 

vodstvo občinskih poslov nekdanjemu učitelju Ivanu Kuncu v Batujah, od koder je vodil in 

organiziral  pomoč  in  dela pri  obnovi  vasi.278 Ta je  bila  nujna,  saj  so begunce pričakali 

porušeni domovi, njive in travniki pa so bili zaraščeni in posejani z ostanki železja.279 Ostali 

274Arhiv župnijske cerkve Ročinj: mrliška knjiga ž. c. v Ročinju, št. 7, Slovenec in Slovenski narod 1915-1917
275 Slovenski Narod, 11.12.1917, št. 283
276 Slovenec, 06.02.1918, št. 30
277 Svoljšak, Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, str. 42-45
278 Slovenec 10.12.1917, št. 282
279 Intervju Adolf Černovec, 22.08.2008
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begunci so se pričeli vračati po prekinitvi spopadov od novembra 1918 dalje. 

Družine so glede na število članov 25. februarja 1918 dobile pomoč v hrani, ki je  

obsegala:  krompir,  moko,  ječmen, sol,  sladkor,  sir,  makarone in  slanino.  Pomoč je  bilo 

potrebno plačati,  dostavljena je  bila  v  več  obrokih  prek  železnice.  11.  marca  1918 so 

vaščanom razdelili  še sezonska semena korenja,  repe,  kolerabe,  radiča,  redkve,  kumar, 

buč, solate, zelja, čebule, špinače, peteršilja, fižola, sončnice, paradižnika in pese.280

Seznam nujne pomoči, ki jo je občina marca 1918 poslala deželni upravi je zajemala281:

• 3 konje • 11 žveplanih mehov

• 10 volov • 150 kg krompirja

• 46 prašičev • 1100 kg jare pšenice

• 6 oslov • 400 kg ovsa

• 20 koz • 1250 kg ajde

• 3 konjske opreme • 2000 kg koruze

• 5 oslovskih oprem • 10 kg korenja

• 3 jarme za volove • 16 kg jesenske repe

• 10 vozov • 12 kg krmilne pese

• 2 pluga • 600 kg fižola

• 35 vil • 50 kg graha

• 85 grabelj • 1 kg glavnate solate in rezne solate

• 70 kos • 100 kg žvepla

• 30 klepišč • 3 kg vrzot

• 35 osel • ½ kg čebule

• 30 oselnikov • 10 kg česna

• 40 srpov • 1 kg zelene

• 50 sapanov • 1000 kg sena

• 30 motik • 2000 kg otrobov

• 13 trtnih škropilnic • 160 kg modre galice

280 PANG 50, občina Ročinj, t. e. 1
281 PANG 50, občina Ročinj, t. e. 1
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Doma so begunce večinoma pričakali podrti ali poškodovani domovi, zato so jim 

oblasti pomagale zgraditi lesene barake, kamor so se začasno preselili.282 Barake dimenzije 

10x12  metrov  so  sprejele  od  12  do 14  ljudi,  namenjene  so  bile  izključno  za  bivanje, 

uporaba za krčmo ali  trgovino je bila prepovedana.283 Postavili  so jih na »Benzetovem« 

polju, svojemu namenu pa so služile več let.284

Slika 19: Ruševine cerkve sv. Andreja (levo)

Slika 20: Ruševine župnišča (desno)

Gmotna škoda, ki jo je na Goriškem ocenila Pisarna za zasedeno ozemlje, je bila 

velika.  Od  107  slovenskih  občin  je  bilo  33  docela  porušenih,  35  poškodovanih,  50 

izropanih in 25 deloma opustošenih. Poleg stanovanjskih, gospodarskih in drugih zgradb je 

bil  uničen  velik  del  prometnega  omrežja,  gozdov,  pašnikov,  travnikov  in  vinogradov. 

Povrnitev  vojne  škode,  zlasti  v  kmetijstvu,  je  potekala  počasi  in  ni  bila  nikoli  v  celoti  

poravnana.285 Ročinjci  so  za  odpravo  posledic  vojne  leta  1919  ustanovili  gospodarski 

282 Svoljšak, Slovenski begunci v Italiji med prvo svetovno vojno, str. 43
283 PANG 37, občina Kanal, t. e. 4
284 Intervju Ana Dugar, 19.01.2011
285 Svoljšak, Vojna škoda po prvi svetovni vojni
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svet,286 ki je skrbel za preskrbo vasi, dve leti kasneje pa še stavbno zadrugo za pomoč pri  

obnovi porušenih zgradb. Obema je predsedoval domačin Andrej Strgar. Stavbna zadruga 

je delovala do februarja 1926.287 Poleg tega je občina oktobra 1922 pristopila k zadrugi 

vojnih oškodovanih občin,  pri  kateri  jo je  zastopal  župan Ivan Dugar.288 Vseeno so bile 

razmere v vasi tri  leta po prihodu prvih beguncev nazaj še vedno precej slabe.  »Same 

razvaline. Ljudje prebivajo v zasilnih luknjah in barakah, in obdelujejo zemljo, v kateri so  

izkopani lijaki od bomb in granat, letoma že porastli s travo. Jarki prepredajo zemljo ob  

cesti, žica se opleta okrog posušenega drevja in kolov.«289 Čeprav je več ljudi premaknilo 

svoja bivališča, se zasnova vasi ni veliko spremenila. Arhitekt Maks Fabiani je leta 1921 v 

regulacijskem načrtu predvidel olajšan prometni dostop v vas, različne korekcije ulic, nov 

cerkveni  trg  in  oplemenitenje  dostopa na  cerkveno ploščad.290 Pokopališče  so  po vsej 

verjetnosti  obnovili  po  letu  1925,291 z  obnovo  cerkve  in  zvonika  pa  so  pričeli  maja 

naslednje leto. Pred tem se je bogoslužje opravljalo v posebej za to namenjeni baraki, ki je 

bila postavljena na vrtu župnišča.292 Obnovitvena dela na cerkvi so bila zaključena januarja 

1927.293

286 PANG 50, občina Ročinj, t. e. 1
287 Goriška straža, 06.02.1926, št. 10
288 PANG 50, občina Ročinj, t. e. 1 
289 Slovenec, 26.10.1920, št. 245
290 Pozzetto, Maks Fabiani- vizije prostora, str. 261
291 PANG 50, občina Ročinj, t. e. 3
292 Edinost, 21.05.1926, št. 120
293 Edinost, 28.01.1927, št. 24
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 9  ZGODOVINSKE OSEBNOSTI, KI SO BILE ROJENE ALI SO DELOVALE V 
ROČINJU

Čeprav Ročinj kot kraj v širšem zgodovinskem okviru ni imel pomembnejše vloge, je 

bil rodna vas in/ali območje delovanja posameznikov, ki so v različnih obdobjih za seboj  

pustili  pečat  in  se  zapisali  v  zgodovino.  Času  primerno  je  bila  večina  izmed  njih 

duhovnikov,  a so s svojim delovanjem posegali  tudi  v politiko, glasbo,  izobraževanje in 

številna druga področja. Ravno tako pomemben je bil spekter delovanja in udejstvovanja 

preostalih opisanih oseb, ki so zaznamovali kraj s svojo (četudi kratkotrajno) prisotnostjo, 

funkcijo in aktivno udeležbo. Poleg spodaj opisanih se je v Ročinju v drugi polovici 17. 

stoletja rodil Romuald Sitar, lektor filozofije in gvardijan na Sveti Gori.294 Iz okolice vasi je 

bil doma oče arhitekta, inženirja in pesnika Antona Laščaka.295

Tomaž Čerin,  bogoslovni profesor in deželni  poslanec je bil  rojen 21. decembra 

1846 v Cerknem. Srednjo šolo in študij  bogoslovja je opravil  v  Gorici  ter bil  leta 1874  

posvečen. Kot kaplan je služboval v Ročinju (1874-75), kasneje pa kot vikar v Vedrijanu in 

Avčah.  Leta  1884  je  postal  stolni  vikar  v  Gorici,  leto  kasneje  pa  profesor  pastoralne 

teologije v goriškem bogoslovju. Bil je deželni poslanec v goriškem zboru (1889-94), a je 

zaradi nesoglasja z drugimi slovenskimi poslanci odložil mandat. Izvoljen je bil v skupini 

goriških kmečkih občin, pripadal pa je politični skupini Antona Mahniča in Josipa Tonklija.  

Umrl je 18. novembra 1901 zaradi bolezni v Gorici.296

Luka Dugar, narodni delavec je bil rojen 27. septembra 1845 na Doblarju. Njegov 

oče se je preživljal kot sodar, čevljar in krojač. Leta 1866 se je udeležil vojne proti Italiji in 

bil kasneje nameščen v Dalmaciji in Bosni. Po prenehanju vojaške službe je odšel v Trst, 

kjer se je zaposlil kot postrešček in redar v hotelu. Zaradi nesreče pri delu je postal invalid  

in se leta 1894 preselil v Gorico. Tu je postal desna roka dr. Andreja Pavlice (duhovnik,  

pisatelj,  časnikar  in  socialni  delavec297).  Sodeloval  je  pri  ustanovitvi  Krojaške  zadruge 

(1898)  in  Slovenskega  katoliškega  delavskega  društva,  pri  katerem  je  postal  odbornik. 

294 Arhiv župnijske cerkve Ročinj
295 Mamić, Anton Laščak beg- življenjepis kraljevega arhitekta, str. 72
296 Primorski slovenski biografski leksikon, 3. snopič, str. 225
297 Primorski slovenski biografski leksikon, 11. snopič, str. 587
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Deloval  je še pri  ženskem delavskem društvu Skalnica,  katerega članica je  bila njegova 

žena.  Zavzel  se  je  za  ustanovitev  Slovenskega sirotišča  v  Gorici  (1898),  za  Zavarovalno 

društvo  za  govejo  živino  goriških  slovenskih  kmetov  (1899),  za  Centralno  posojilnico 

(1899), Goriško zvezo (1903) in Zvezo slovenskih kolonov (1906). Veliko let je bil urednik 

časopisov  Primorski  list,  Goriški  list  in  Goriška  Straža  ter  upravitelj  Krščanske  socialne 

zveze. Prizadeval si je za uvedbo krščanskega nauka v slovenskem jeziku v goriški cerkvi in 

v ta namen zbral preko 4000 podpisov za peticijo, ki jo je poslal škofu Missii. Bil je velik 

dobrotnik revežev, za katere je nabiral darove in pomoč. Za svoje delovanje je od papeža 

Pija  X.  prejel  posebno  odlikovanje:  zlati  križec  Pro  Ecclesia  et  Pontifice.298 Med  prvo 

svetovno vojno se je umaknil v Stično na Dolenjskem. Po koncu spopadov se je vrnil na 

Goriško, a je po krajši bolezni 9. oktobra 1919 umrl.299

Jožef Fabijan, duhovnik, vzgojitelj in podpornik pisatelja Ivana Preglja, je bil rojen 

28. aprila 1860 v Rihemberku (danes Branik). Po dokončani gimnaziji in bogoslužju v Gorici 

je bil  leta 1884 posvečen v duhovnika.  Med letoma 1885-87 je služboval  kot kaplan v 

Ročinju in zatem v Sveti Luciji (Most na Soči), kjer je z izjemo nekaj mesecev leta 1893, ko 

je bil premeščen v Čepovan, ostal vse do smrti leta 1916. Po vstopu Italije v vojno je kljub 

obstreljevanju vztrajal v župniji. 11. februarja 1916 ga je italijanska granata, ki je razrušila 

župnišče, hudo ranila. Prepeljan je bil v vojaško bolnišnico v Podmelec, kjer je še isti dan 

umrl, in bil tam pokopan. Trudil se je za kulturni in gospodarski napredek. V Mostu na Soči  

je ustanovil izobraževalno društvo Soča in Kmečko hranilnico in posojilnico, ki jo je vodil do 

smrti. Predvsem pa je bil pomemben kot skrbnik, vzgojitelj in podpornik pisatelja Ivana 

Preglja.300

Andrej  Ipavec,  profesor  in  začasni  ravnatelj  na  goriški  gimnaziji, se  je  rodil  30. 

novembra 1880 v Ročinju očetu Antonu in materi Apoloniji Bernik z Doblarja. Gimnazijo je  

obiskoval  v  Gorici,  kjer  je  julija  1901 maturiral.  Študiral  je  na visoki  šoli  v  Pragi  in  na 

Dunaju.  Leta  1906 je  na  gimnaziji  v  Gorici  poučeval  klasično jezikoslovje.301 Pri  prvem 

poskusu uvedbe slovenske paralelke ob nemški gimnaziji v Gorici v šolskem letu 1910-11 

298 Goriška straža, 09.10.1919, št. 2
299 Primorski slovenski biografski leksikon 4. snopič, str. 320
300 Primorski slovenski biografski leksikon 4. snopič, str. 339
301 Ročni kažipot po Goriškem in Gradiškem za leto 1906, str. 38
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je poučeval slovenski in latinski jezik. Z ustanovitvijo slovenske gimnazije leta 1913 je bil 

imenovan  za  profesorja  in  začasnega  ravnatelja.  Opravljal  je  tudi  funkcijo  okrožnega 

šolskega nadzornika. Prvo svetovno vojno je preživel v Ljubljani in Trstu ter bil po koncu 

vojne upokojen. Umrl je 20. maja 1924 v Ročinju, kjer je tudi pokopan.302

Filip Jakob Kafol (Caffou, Kofol), duhovnik, nabožni pisatelj in politik se je rodil 4. 

julija 1819 na Pečinah pri Tolminu. Po opravljeni gimnaziji v Gorici je stopil v semenišče in 

bil leta 1845 posvečen v duhovnika.303 Med letoma 1847-1854 je kot kaplan služboval v 

Ročinju, od koder je v časopisu Kmetijsko rokodelske novice večkrat poročal o dogodkih in 

razmerah v Posočju.304 Pot ga je iz Ročinja prek Batuj in Celja vodila v Pariz, kamor se je 

odpravil z željo, da bi postal misijonar Svetega Vincencija. Po opravljenem noviciatu se je 

leta 1858 vrnil na Slovensko in bil nameščen za župnijskega upravitelja v Nemškem Rutu 

ter kasneje za vikarja v rojstni vasi Pečine, kjer je ostal do svoje smrti 29. februarja 1864.  

Zaradi  delovanja  na  verskem in  prosvetnem področju  je  bil  na  Tolminskem poznan in 

cenjen. Leta 1861 je bil izvoljen za poslanca v goriški državni zbor, a je svoj mandat odložil  

že junija po le nekaj mesecih in se posvetil duhovniškemu poklicu. Več let je bil dopisnik za 

Novice in Zgodnjo Danico, poleg tega je objavil več zbirk pridig ter se ukvarjal z zgodovino 

rojstnega kraja.305

Stanislav Kamenšček, tigrovec, španski borec in univerzitetni profesor se je rodil 9. 

decembra 1908 v Ročinju očetu Antonu, ki je imel v vasi trgovino in gostilno, in materi 

Justini Dugar. Poleg njega so se v družini rodili še trije sinovi in hči. Prvo svetovno vojno so 

preživeli v italijanskem begunstvu (v Beneški Sloveniji, Mistretti na Siciliji, kjer jim je umrl 

oče in v  Saluzzu v  Piemontu).  Po vrnitvi  domov se  je  Stanislav  šolal  na realki  v  Idriji,  

kasneje pa na tehnični šoli v Gorici, kjer je leta 1927 že sodeloval v TIGR. Pred aretacijo je 

spomladi  1930  pobegnil  v  Jugoslavijo.  Leta  1932  je  šel v  pilotsko  šolo  v  Novi  Sad  in 

Beograd, kjer sta se mu kasneje pridružila še brata Anton in Severin. Slednji se je z letalom 

leta 1940 smrtno ponesrečil pri Nišu. Leta 1937 je Stanislav odšel v Španijo, kjer se je v  

državljanski vojni boril na republikanski strani. Med drugo svetovno vojno se je povezal z 

302 Primorski slovenski biografski leksikon 7. snopič, str. 558
303 Primorski slovenski biografski leksikon 8. snopič, str. 7
304 Primer Kmetijsko rokodelske novice, 12.04.1848, št. 15, str. 63-64
305 Primorski slovenski biografski leksikon 8. snopič, str. 7-8
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NOB, a so ga Nemci septembra leta 1942 aretirali in poslali v Rim, od koder mu je uspelo 

pobegniti.  Po  prihodu  zaveznikov  v  Rim  junija  1944  se  je  priključil  jugoslovanskemu 

letalstvu v Bariju. Po vojni  je bil  imenovan v Ljubljani  za upravitelja civilnega letalstva.  

Novembra 1950 so ga aretirali in obsodili na štiri leta ječe. Leta 1955 je pobegnil iz države 

in  dospel  ob  koncu  naslednjega  leta  v  ZDA.  Zaposlil  se  je  kot  profesor  slovenskega,  

srbohrvaškega, italijanskega in španskega jezika najprej na univerzi v Berkeleyu, kasneje pa 

v Oaklandu. Umrl je v Berkelyu 5. februarja 1978.306 Pokopan je v Ročinju, leta 2008 so mu 

na njegovi rojstni hiši postavili spominsko ploščo.

Ivan Miklavčič Gradnik, vodja tolminskega punta, se je rodil v Ročinju 4. januarja 

1680.  Bil  naj  bi  sin  gostilničarja,  poklicni  vojak  in  korporal  pri  černidih  (deželnih 

brambovcih).307 Skupaj z Lovretom Kraguljem, Martinom Munihom in Gregorjem Kobalom 

je organiziral kmečko uporniško gibanje na Tolminskem. Upor, ki se je pričel s pohodom 

Tolmincev na Gorico v začetku leta 1713, je zajel velik del slovenskega Primorja. Uperjen je 

bil zoper nove državne davke, povod je dalo njihovo izterjevanje. Končal se je junija 1713, 

ko so hrvatski krajišniki zatrli vsa njegova žarišča. Po zatrtju upora se je Miklavčič nekaj 

časa izmikal oblastem, a so ga po vsej verjetnosti ujeli na Kranjskem januarja 1714. Sodili  

so mu v Gorici in ga skupaj z ostalimi tremi voditelji obsodili na smrt. Kazen so izvršili 20. 

aprila 1714 na Travniku v Gorici.308 V Ročinju so mu aprila 2008 ob pokopališču postavili 

spominsko ploščo.

Valentin Stanič,  narodni  buditelj,  duhovnik,  vzgojitelj  in  alpinist  je  bil  rojen 12. 

februarja 1774 v Bodrežu, Andreju (po domače Cerovščkovemu) in Mariji Ipavec. Zavedna 

starša, ki sta cenila izobrazbo, sta mu omogočila šolanje, najprej v Trbižu, kjer je opravil  

dva razreda osnovne šole in nato v Celovcu, kjer jo je dokončal in šolanje nadaljeval na 

gimnaziji. Leta 1793 se je preselil po nasvetu kanalskega dekana Ivana Soviča v Salzburg, 

kjer je dokončal gimnazijo in študij filozofije ter bogoslužja.309 V mašnika je bil posvečen v 

začetku februarja 1802. Po novi maši v Kanalu 28. februarja 1802 je za kratek čas ponovno 

odšel  v  Salzburg,  da  je  dokončal  študij,  a  se  je  še  istega  leta  vrnil  na  Goriško  in  bil 

306 Primorski slovenski biografski leksikon 8. snopič, str. 15-16
307 Dolenc, Dva dokumenta o kaznovanju tolminskih puntarjev zaradi upora leta 1713, str. 106
308 Primorski slovenski biografski leksikon 10. snopič, str. 424
309 Primorski slovenski biografski leksikon 14. snopič, str. 445-446
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imenovan za kaplana v Banjšicah.310

Stanič  se  je  v  času  bivanja  v  Salzburgu  navdušil  za  alpinizem  in  opravil  veliko 

vzponov,  med  pomembnejšimi  na  Veliki  Klek  (Großglockner),  Watzman in  Visoki  Goll 

(Hoher Göll). Z alpinizmom je nadaljeval tudi po vrnitvi na Goriško (leta 1808 je izmeril 

višino Triglava).311

Slika 21: Valentin Stanič 

Kot kaplan je na Banjšicah deloval do leta 1809, nato pa bil premeščen v Ročinj. Za 

vikarja v Ročinju je bil izbran 28. marca 1809 na predlog tamkajšnje nosilke patronatne 

pravice  grofice  Amalije  Coronini.  Izbor  je  9.  aprila  potrdil  še  goriški  škof  Inzaghi.312 V 

Ročinju, kjer je ostal dobrih deset let, je pustil viden pečat. Poleg opravljanja božje službe  

je veliko svoje energije posvetil kulturni in gospodarski vzgoji. Otroke je na prostem ob 

Soči učil brati, pisati, računati in spoznavati naravo. Veliko pozornost je posvetil telovadbi 

in jih učil plavati. Kasneje je dal v vasi zgraditi šolo, ki je bila dokončana leta 1819. Pouk se 

je izvajal večkrat na teden, vodil pa ga je Stanič sam. Ker takrat v Ročinju ni bilo učnih 

knjig, se je obrnil na šolskega nadzornika Jožefa Balanta v Ljubljani, da mu jih je priskrbel. 

Veliko  svojega znanja  je  posredoval  tudi  odraslim.  Učil  jih  je  naprednega kmetovanja, 

310 Kralj, Valentin Stanič – goriški duhovnik, str. 164-165
311 Primorski slovenski biografski leksikon 14. snopič, str. 449
312 Kralj, Valentin Stanič – goriški duhovnik, str. 165
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gnojenja, obrezovanja in cepljenja dreves. Ob prostem času je zbiral mladino in odrasle ter 

jih učil petja. Da bi dosegel večji uspeh, je pesmi tiskal v lastni tiskarni, ki jo je ustanovil na 

Banjšicah. Kasneje je tiskarsko dejavnost prenesel v Ročinj. Iz tega obdobja so se ohranile 

tri  njegove  pesmi: Sacris  solemniis  ali  zerkovna  pejsem  od  svetiga  Reshnjega  telessa 

(1813),  Na moje lube sholerje in sholerze (1816) in Stabat mater ali zerkovna pejsem od  

shalostne matere Boshje (1813). Stanič se je izkazal kot velik človekoljub, ko je po francoski 

okupaciji  v  letih  1816-17  po  celem  Slovenskem  razsajala  lakota.  Ljudem  je  s  svojo 

požrtvovalnostjo in zavzetostjo priskrbel delo in hrano. Cesarju Francu I. je poslal pismo s 

poročilom,  v  katerem  je  popisal  revščino  v  krajih  Soške  doline  in  prosil,  da  priskrbi 

prizadetemu prebivalstvu delo in zaslužek s tem, da ukaže ponovno zgraditi v Kanalu čez 

Sočo most, ki so ga Francozi med umikom leta 1813 porušili.313 Cesar je prošnjo odobril. 

Stanič je v času, ko so po deželi razsajale črne koze, cepil otroke. Ker ni imel primernega 

orodja za to, je uporabljal trn.314 V Ročinju je ostal do konca leta 1819, ko ga je novi goriški  

škof Jožef Balant imenoval za kanonika goriškega stolnega kapitlja „zaradi zaslug v dušnem  

pastirstvu in šolskem pouku mladine, kot tudi zaradi njegovih zmožnosti...“.315

V Gorici je ostal vse do svoje smrti leta 1847. Poleg službe kanonika je bil imenovan 

še za vrhovnega šolskega nadzornika za goriško škofijo. Velik poudarek je namenil širjenju 

šolstva in ustanavljanju šol v vseh večjih krajih. Veliko skrb je posvetil gluhonemim in zanje 

aprila  1840  v  Gorici  ustanovil  gluhonemnico.  Leta  1845  je  pristopil  k  Društvu  zoper 

trpinčenje  živali  v  Münchnu,  leto  kasneje  pa  je  v  Gorici  ob  pomoči  gimnazijskega 

profesorja  A.  Füstra  ustanovil  podobno  društvo,  prvo  v  Avstriji.  Leta  1847  se  je  pri 

prestavljanju skale na vrtu gluhonemnice pretegnil in zaradi poškodbe hrbtenice po nekaj 

dneh  29.  aprila  umrl.  Svoje  premoženje  je  v  oporoki  namenil  dobrodelni  ustanovi  za 

šolarje v Ročinju in dijake v Kanalu. Pokopali so ga v Gorici.316

Vinko Vodopivec, skladatelj, duhovnik in zborovodja je bil rojen 16. januarja 1878 

v Ročinju kot prvorojenec v družini desetih otrok očetu Vincencu, učitelju in organistu iz 

Kamenj na Vipavskem in materi Antoniji Makarovič s Svete Gore. Družina se je novembra 

1879 preselila iz Ročinja najprej v Podgoro in nato v Grgar. Vodopivec se je že v zgodnjem 

313 Primorski slovenski biografski leksikon 14. snopič, str. 447-449
314 Primorski slovenski biografski leksikon 14. snopič, str. 449
315 Primorski slovenski biografski leksikon 14. snopič, str. 446
316 Primorski slovenski biografski leksikon 14. snopič, str. 446-449
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otroštvu pričel zanimati za glasbo, za kar ga je navdušil predvsem oče. Po ljudski šoli so ga 

poslali v gimnazijo v Gorico. V deškem semenišču, kjer je stanoval, se je pri Rudolfu Pensu 

pričel učiti violino. V drugem letniku gimnazije se je pridružil majhnemu orkestru, ki ga je  

ustanovil  Anton  Mahnič,  v  katerem  je  poleg  violine  igral  še  tamburico.  Po  opravljeni 

maturi leta 1898 je štiri leta posvetil študiju bogoslužja in bil 14. julija 1901 posvečen v  

mašnika. Kot kaplan je najprej služboval v Kamnjah (1902-06) in Črničah (1906-07), nato 

pa  so  ga  premestili  za  vikarja  v  Kromberk,  kjer  je  ostal  do  konca življenja.  V  začetno 

obdobje maševanja segajo tudi njegove prve skladbe. Svoje znanje je Vodopivec pridobil 

pri skladatelju Danilu Fajgelju, kasneje pa še pri Emilu Komelu in tenoristu Jožku Bratužu. 

Svoje  znanje  o  komponiranju  je  dodatno  izpopolnjeval  samoiniciativno  z  branjem 

strokovne literature. Med prvo svetovno vojno se je ob evakuaciji  leta 1916 umaknil v  

Cerknico. V begunstvu, ki je trajalo dve leti, je nastala njegova najpopularnejša skladba za 

moški zbor „Žabja svatba“. Po vojni se je vrnil v Kromberk in veliko pripomogel k obnovi 

porušenega kraja.  Leta 1926 ga je  nadškofija  imenovala za kolavdatorja novih orgel  in 

zvonov za Goriško. S povišanjem vikariata v župnijo leta 1936 je postal prvi kromberški 

župnik.317

Časopis Edinost je ob njegovi petdesetletnici objavil članek v katerem je napisal: 

„Vodopivec je naš najpopularnejši glasbenik. Povsod pojejo njegove pesmi, na vasi in v  

mestu, v gostilni in dvorani. Prodrl je s svojo melodiko, ki se tako prilega značaju našega  

ljudstva in njegove narodne pesmi — in s svojo preprosto harmonijo, ki je tudi tipična za  

našo pesem, v najširše plasti  našega ljudstva in postal  tako ves njegov.  Posebno se je  

izkazal tudi kot izvrsten pevovodja in pevski organizator.“318

Svoj zbor je imel že v Kamnjah in Črničah, leta 1907 pa je v Kromberku ustanovil  

Slovensko katoliško izobraževalno društvo, v katerem so delovali ženski, moški in mešani 

zbor, dramska skupina, kasneje pa še tamburaški orkester. Vodil jih je sam in zanje tudi 

komponiral in objavljal v različnih zbirkah. Težišče njegovega opusa, ki je obsegal 1218 del,  

je bilo v cerkveni glasbi, a je veliko ustvaril tudi na svetnem področju. Uredil in izdal je 

veliko zbirk za mešane, moške in ženske pevske zbore, napisal je enajst maš, na področju 

instrumentalne glasbe pa več koračnic za godbe na pihala in tamburaške skladbe.

Umrl  je  zaradi  bolezni  29.  julija  1952  v  Vipavi,  pokopan  pa  je  v  Kromberku. 

317 Primorski slovenski biografski leksikon 17. snopič, str. 244-245
318 Edinost, 09.02.1928, št. 34
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Naslednje  leto  so  v  Ljubljani  po  njem poimenovali  akademski  pevski  zbor.  Spominsko 

ploščo so mu leta 1966 postavili v Kromberku na župnišču, dve leti kasneje pa še v Ročinju 

na njegovi rojstni hiši. Po njem se danes imenuje glasbena šola v Ajdovščini.319

Slika 22: Spominska plošča Vinku Vodopivcu, postavljena na njegovi rojstni hiši

 

Janez Wolf, duhovnik, kulturni in gospodarski delavec je bil rojen 26. avgusta 1835 

v župniji Podbrdo. V božjo službo je vstopil leta 1859 kot kaplan v Ročinju, kjer je ostal pet 

let. Leta 1900 so ga v Gorici imenovali za stolnega kanonika, med letoma 1905-06 pa še za 

cerkvenega nadškofijskega sodnika in kapitularnega vikarja. Po prenehanju funkcije je bil 

nastavljen za  upravitelja  deškega malega semenišča  in  ravnatelja  nadškofijske  pisarne. 

Nadškof Sedej mu je zaupal financiranje gradnje goriškega semenišča. Med prvo svetovno 

vojno je bil primoran oditi v begunstvo v Ljubljano, kjer je 10. maja 1917 umrl.320

319 Primorski slovenski biografski leksikon 17. snopič, str. 245-247
320 Primorski slovenski biografski leksikon 17. snopič, str. 313
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 10  SKLEP

Tako za kraj  kot za ljudi,  ki  so živeli  na prehodu iz  19.  v  20.  stoletje,  je  bilo to 

obdobje pomembnih dogodkov in zlasti družbenih sprememb. Prišlo je do razvoja društev 

na kulturnem, gospodarskem in  cerkvenem področju,  obdobje  pa je  zaznamovala tudi 

množična emigracija  v želji  po boljšem življenju.  Med prvo svetovno vojno je  bila  vas 

porušena in po razpadu Avstro-Ogrske priključena Italiji. Iz današnje perspektive bi bilo za 

nekatere takratno življenje težko predstavljivo. Spremenilo se je mnogo stvari - izgled vasi, 

običaji, jezik, navade ljudi, način življenja, aktivnosti prebivalcev. Velik del preteklosti je 

danes  že  izginil  iz  spominov  ljudi  in  sčasoma  se  je  velik  del  kulturne  in  materialne 

dediščine porazgubil.

Vas je bila takrat manjša, hiše so bile gručasto postavljene ob vznožju hriba, da je 

bilo čim več ravninskega dela izkoriščenega za poljedelstvo. Spremenila se je trasa glavne 

ceste, ki danes ne pelje skozi središče vasi, temveč jo prečka na spodnjem robu. Hiš je bilo 

v 19. stoletju več kot danes, večinoma so bile še krite s slamo, v njih pa je živelo dvakrat 

več ljudi. Šolska stavba, ki jo je dal postaviti duhovnik Valentin Stanič, je opravljala svojo 

funkcijo do potresa leta 1976. Kasneje so šolo premestili na novo lokacijo, a je bila leta  

2002 ukinjena zaradi  premajhnega števila otrok. Od tedaj večina otrok obiskuje šolo v 

Kanalu. V Kanal, ki je lokalno središče, sta se preselila tudi kmetijska zadruga in občina.

Večina ljudi se je preživljala s poljedelstvom in živinorejo. Ravnina pod vasjo je bila 

namenjena poljem, na območju nad vasjo,  ki  ga danes večinoma pokriva gozd,  so bili  

senožeti. Ker vodovoda ni bilo, je bil kraj odvisen od vodnih izvirov, ki so bili postavljeni na 

različnih lokacijah v vasi. Številni obrtniki in trgovci so skrbeli, da so ljudje dobili potrebno 

orodje  in  surovine,  ki  so  ga  potrebovali  za  preživetje  in  delo.  Za  zabavo,  zapolnitev 

prostega  časa  in  izobraževanje  so  skrbela  kulturna društva,  ki  so  se  lahko pohvalila  z 

aktivnim delovanjem in velikim številom članov.

Raziskovanje in opis preteklosti domačega kraja je bil zame poseben izziv, ki sem si 

ga zadal pred več leti in ga sedaj lahko predstavim v okviru diplomske naloge. Upam, da bo 

naloga  osvetlila  pogled  na  večinoma  že  pozabljeno  obdobje,  v  katerem  so  Ročinj 

zaznamovale številne spremembe in pomembni dogodki, ter prispevala k seznanjenosti 

ljudi - še posebej domačinov - o njegovi zgodovini.
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