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ZAHVALA 

 
Z veseljem sem pregledovala  gradivo, ki mi je razkrivalo vse, kar skriva 

moja rojstna vas.  A vendar moram ugotoviti, da bi mi mnogi dogodki in 

podrobnosti ostali za vedno skriti, če ne bi  imela vseh tistih, ki ste mi pri mojem 

delu stali ob strani. 

Najprej se želim zahvaliti gospodu prof. dr. Draganu Potočniku, ki mi je 

ponudil možnost, da sem se  te teme sploh lahko lotila  ter mi pri delu svetoval in  

me usmerjal na poti raziskave.  

Zahvala velja tudi vsem, ki so se kakorkoli potrudili pri zbiranju gradiva in 

slikovnega materiala ter mi posredovali vaše ustne informacije o preteklih 

dogodkih. 

Še posebno bi na tem mestu  izrazila iskreno zahvalo gospe Marjeti 

Bregar, ki mi je s svojim gradivom izredno  olajšala delo. 

 Iskrena hvala  vsem ustanovam, ki so mi omogočile vpogled v 

dokumentacijo o preteklosti, tako OŠ Tržišče, Župniji Škocjan,  Zgodovinskemu 

arhivu Celje  in Novo mesto.    

 Nazadnje se najlepše zahvaljujem tudi  sinovoma Damjanu in Andreju in 

hčerki Mateji  za posnete fotografije in sploh vsem družinskim članom, ki so na 

svojevrsten način  z opravljanjem  vsakdanjih obveznosti tudi pripomogli k 

izdelavi moje naloge.   
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Telče -750 let - Od prve omembe v pisnih virih do danes. 

 

Povzetek: Telče  so manjša hribovska vas na obrobju krškega gričevja. 

Področje je poraslo z gozdovi, travniki,  po sončnih predelih gričev pa se 

razprostirajo vinogradi.   Vas je bila  v preteklosti  v precejšnji meri odrezana od 

okoliških krajev, saj so bile cestne povezave z dolino še do konca druge svetovne 

vojne zelo slabe.  Zato je   bilo prebivalstvo siromašno  in ubogo in se je le s 

težavo preživljalo s trdim kmečkim delom.  Ker so bila v preteklosti tod zemljišča  

fevdalnih gospostev, se je ime kraja v zapisih pojavilo sorazmerno zgodaj. Prvi 

zapis kraja najdemo v listini, v kateri se Viljem s Svibnega odpove pravicam na 

posesti  Telče  (in possessionibus Teltsaco) v korist Freisinških škofov  leta 1252.  

Do konca 19. stoletja se ime kraja pojavi v različnih listinah. V 17. stoletju je bila 

v kraju zgrajena cerkev, ki je posvečena sv. Jakobu.  V začetku 20. stoletja pa se 

je tudi življenje v našem kraju začelo počasi spreminjati. Začela je delovati šola, 

trgovina, pošta, obnavljali so ceste, uredili infrastrukturo in temeljito spremenili 

način življenja.  V drugi polovici 19. stoletja  so bila na Telčah ustanovljena tudi 

nekatera društva in organizacije, ki so pospešile razvoj kraja.Vas počasi spreminja 

podobo, nahaja pa se na prav lepi razgledni točki in na nadmorski višini, ki je 

večinoma obsijana s soncem. Življenje v kraju je prijetno, le nekoliko volje in 

energije bi potrebovali, da  bi izkoristili naravne danosti in lepote  ter jih znali 

posredovati turistom. 

 

 

Summary: Telče is a small village on the fringe of Krško hill. The area is 

covered with forests, meadows, and on the sunny parts of the hills there are 

vineyards. Village was pretty much  cut off from surrounding places in the past, 

becouse the roads had been in a very bad state till the second world war, that is 

why the population was poor and only maneged to live of hard peasant work. The 

name of the village appeard in written records relatively early, becouse in the past 

the land in the area belonged to feudal lords. The first record of the place can be 

found in a charter written in 1252, in which Viljem from Svibno gives up the 

rights to possession of Telče (in possessionibus Teltsaco) in benefit of the Freising 

bishops. The name appears in different charters to the end of 19th century. The 

church which was built in the 17th century, is dedicated to St. Jacob. Life also 
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started to change slowly at the beginning of the 20th century. A school was 

established, a shop and a post office were opened, roads and infrastructure were 

being rebuilt and all this completely changed the lives of the people. Different 

clubs, interest groups and organisations were also founded in Telče, which 

mastered the development of the area. The village is slowly changing its image. 

Becouse the village is situated on such high altitude, the views are spectacular and 

there is always plenty of sunshine. Life in this village is pleasant, we would only 

need a bit of will and energy, to take advantage of all the beauty nature  has to 

offer and to know how to present them to tourists. 
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UVOD 
 

Čas - kako neusmiljena kategorija v življenju vsakega posameznika kot 

tudi človeštva in  vsega, kar nas obdaja. Zakaj neusmiljena - če bi si še tako 

močno želeli ustaviti ga za trenutek, je to nemogoče. Pa vendar je to tista 

kategorija, ki v življenje vsakega posameznika prinaša zelo velike spremembe. 

Veseli smo, če so le-te prijetne, pozitivne in sprejemljive - otožni, če so krute in 

nezaželene. Kljub temu jih moramo sprejeti. Vse okrog nas se dogaja z bliskovito 

naglico in že samo obdobje enega človeškega življenja pomeni v razvoju veliko 

sprememb in dogodkov. Mnogo večje pa so spremembe, če jih spremljamo skozi 

daljše časovno obdobje. 

Čeprav so mnogi dogodki časovno zelo odmaknjeni od nas, jih s pomočjo 

zgodovinskih odkritij in zapisov v preteklosti tudi v današnjem času lahko dokaj 

natančno spoznamo in analiziramo. Ohranjanje in spoznavanje zgodovinsko 

kulturne dediščine   je pogosto bistvenega pomena tudi za prihodnost, kajti že 

stara modrost pravi: »Narod, ki ne ceni svoje preteklosti, tudi prihodnosti nima«. 

Prav gotovo ta rek velja tudi  za mesto, naselje ali vas. 

Zgodovina majhnega kraja, kot so Telče, naj bi bila po prvi oceni zelo 

skopa in le skromno obdelana. Pa vendar se mi zdi nekaj posebnega že podatek, 

da se to naselje v pisnih virih pojavi že davnega leta 1252.  Čeprav listina, ki 

prinaša ime kraja, nima kakšne posebne  vsebinske vrednosti,  nam sporoča, da je 

kraj  kot naselje  obstajal že v 13. stoletju. Kaj vse se je v kraju dogajalo v 

preteklih 750 letih, bi bilo prav gotovo zanimivo spoznati in odkriti. Morda bom 

nekaj bistvenih podatkov in ohranjenih informacij izbrskala tudi jaz s svojim 

raziskovanjem.  

Ker sem domačinka in dejansko tu rojena, mi je to raziskovanje še posebej 

zanimivo in privlačno, zato bom skušala pri odkrivanju  preteklosti poiskati kar 

največ raznovrstnih virov, predmetov, slikovnega materiala, literature in ustnih  

informacij, ki bodo čimbolj razkrile podobo mojega rojstnega kraja skozi čas. 
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NAMEN IN CILJI  NALOGE 

 

Namen je predvsem izdelati   kronološki pregled razvoja  kraja in 

dogajanja v njem na  geografskem, gospodarskem, socialnem  in kulturno 

političnem področju. Predstavitev bom skušala oblikovati objektivno, vsestransko 

in  čimbolj  popolno. Moje prvo raziskovanje bo namenjeno davni preteklosti, ki 

jo bom skušala osvežiti s pomočjo arhivskih virov in podatkov zbranih v različni 

literaturi. Za predstavitev sodobnejše zgodovine pa bom uporabila  ustne vire in 

raznovrstne zapise, ki jih bom  zasledila v časopisju in ostalem gradivu. 

Cilji naloge: 

Predstaviti podatke o  naselju v času prvih zapisov v  pisnih virih. 

Predstaviti geografske značilnosti področja. 

Raziskati gospodarski razvoj kraja. 

Predstaviti razvoj šolstva v kraju. 

Predstaviti razvoj cestnih povezav in prvih prometnih sredstev  

Predstaviti izgradnjo električnega omrežja.  

Predstaviti izgradnjo telefonskih povezav.  

Predstaviti napeljavo vodovoda. 

Opisati  ustanovitev in delovanje društev v kraju. 

Predstaviti življenje v kraju danes. 

 

DELOVNA HIPOTEZA : Glede na to, da leži vas Telče v  hribovitem 

področju, domnevam, da so se ljudje že od vsega začetka bojevali z izredno 

težkimi življenjskimi razmerami. Zato je tod prevladovala revščina, lakota in 

izredno slabe  socialne razmere. Mnogi obiskovalci, ki so v vas prišli službeno ali 

pa tudi po naključju,  so  skušali  pogoje izboljšati in spremeniti. Nekaterim je to  

tudi začasno uspelo, toda krize, ki so se vrstile, so ljudi zopet potiskale na rob.    

Vendar pa lahko ugotavljamo, da je v zadnjem času opazen vse večji 

napredek, ki v teh  ljudeh vzbuja upanje  za začetek lepšega življenja tudi v tej 

hribovski vasici.  
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METODOLOŠKA IZHODIŠČA 

 

Ta diplomska naloga je  teoretično diplomsko delo, ki je  oblikovano  na 

osnovi študija literature in zbiranja ustnih informacij  o preteklosti in dogodkih 

povezanih z naseljem,  ki ga raziskuje. Prevladujoče metode so komparativna, 

zgodovinska, metoda analize in sinteze, metoda generalizacije in specializacije. 

Proučevanju zgodovinske literature je sledilo zbiranje podatkov, in sicer o 

najstarejših ohranjenih virih, o kulturni dediščini, stavbni arhitekturi, zbiranje 

fotografij, popisovanje starejših ohranjenih zgradb  in zbiranje starih dokumentov 

pri zasebnih lastnikih. 

V nalogi  prevladuje  deskriptivna metoda.V njej  skušam čimbolj 

objektivno opisati stanje  v določenem obdobju v  konkretnem okolju. 

V nekaterih poglavjih sem  na osnovi zbranih podatkov izdelala analizo 

stanja in   opredelila dogodke z vzročno – posledičnega vidika. Na osnovi zbranih 

podatkov sem izdelala analizo, primerjavo in posplošitev zgodovinskih dejstev ter 

uredila nalogo skupaj s fotokopijami dokumentov, skicami in fotografijami. 

Naloga je torej kronološko urejen  pregled dogajanja na vseh tistih 

področjih, ki se kakorkoli povezujejo s krajem. Mislim, da sem v nalogi zajela  

vse pomembnejše dogodke, povezane z zgodovino kraja  in so v njem pustili 

pozitivne ali negativne posledice. 
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LEGA IN OPIS GEOGRAFSKIH 

ZNAČILNOSTI 
 

TELČE  so razloženo naselje, ki se razprostira na zahodnem delu Krškega 

gričevja in leži na vrhu in na pobočjih Telškega hriba vzhodno od Tržišča. Jedro 

naselja je ob vaški poti, ki pelje proti  vinogradniški Telški gori in od tu dalje proti 

naselju Telčice. V zaselku Nova gora, ki je tudi porasel z vinogradi, se cesta 

nadaljuje proti Druščam in od tam dalje proti Sevnici. Telče spadajo v občino 

Sevnica in so njen jugovzhodni  del.1 

 

1) Karta:  Položaj občine Sevnica  v državi Sloveniji.2 

 

 

Danes spadajo Telče  v okvir krajevne skupnosti Tržišče. Naselje  leži, kot 

domačini radi rečemo,  na »tromeji«,  na obrobju občine Sevnica,  krajevne 

skupnosti Tržišče in ob meji sosednje občine Škocjan .   

 

                                                           
1 Marko Orožen, Drago  Perko,  Drago Kladnik, Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana, 1995, 

str.309. 
2 Drago Perko, Slovenske občine, Ljubljana, 1998, str. 240. 
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Svet nad Krško ravnino so Krške gorice. Rečne doline se postopoma 

dvigajo v mezozojske plasti.  Na obodu gričevja so  morske usedline z veliko 

količino starodavnih teras. Terciarno gričevje je razgibano s potoki. Triadne plasti 

pa so iz škrilavcev. Potoki so s številnimi dolinicami ustvarili zelo razgiban relief. 

Na prisojnih legah je veliko vasi in zaselkov, kjer je glavna dejavnost živinoreja, 

poljedeljstvo  in vinogradništvo, v preteklosti pa tudi sadjarstvo.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Karta : Lega  naselja Telče  v občini Sevnica.4 

V današnjem času  je vas povezana s cestnimi povezavami v treh smereh. 

Od vseh treh večjih naselij je oddaljena okoli 7 kilometrov. Proti zahodu nas pot 

pripelje v Tržišče, proti jugu prispemo v Škocjan in proti severovzhodu  v 

Sevnico, ki je upravno središče za tukajšnje prebivalce. 

                                                           
3 Anton Andrejčič, Demografska in kmetijska podoba občine Škocjan, Diplomsko delo, Maribor, 

2003, str. 12 
4
 www.trzisce-zagon.si/trzisce.zemljevid 
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Najvišja točka naselja je na višini 506 m nad morjem. Področje je precej 

poraslo z gozdovi, jugovzhodno - v smeri vinorodne Telške Gore pa  ležijo njive 

in travniki.  Naselje pa ima še nekaj zaselkov. Jugovzhodno leži zaselek Telška 

Gora, južno zaselek Vimart  in severozahodno Nova Gora. Vsi trije zaselki  so  

področja zasajena z vinsko trto5. 

 

                 

3) Slika :   Zaselek Nova Gora pozimi .6 

 

Njivski svet se razprostira jugovzhodno od naselja v smeri proti Telški 

Gori. Prst je plitva in peščena ilovica. Vzhodno od vasi  je globoka dolina potoka 

Zavoda, jugovzhodno pa vrh z enakim imenom, ki je visok 495 m. Na drugi strani 

Zavoda  se razprostira vinorodna gorica Pečice. 7 

 

                                                           
5Marjeta Bregar, Telče 1252 – 2002  - Ob 750-letnici prve omembe Telč , Rast št. 5, 2002, str. 

439,(dalje Bregar, Telče 1252-2002). 
6 Foto: Andrej Mrgole, marec, 2004. 
7Roman Savnik, Krajevni leksikon Slovenije - III. knjiga - Svet med Alpami in Sotlo.  Ljubljana, 

1976, (dalje: Savnik, Krajevni leksikon) str.279. 
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4) KARTA  – vas Telče s sosednjimi vasmi.8 

Danes so Telče take kot večina slovenskih vasi. Vas  se razvija in obnavlja 

in nekateri že propadajoči objekti in zgradbe počasi dobivajo nove lastnike, ki si 

želijo na tem področju pripraviti svoj  kotiček za sprostitev in oddih v miru  in  na 

sorazmerno čistem zraku. Vas namreč leži na lepi razgledni točki, saj  ob lepem 

vremenu lahko  opazujemo daljno okolico od Brežiške kotline  do Gorjancev in 

pogled z najvišje točke Telč seže celo daleč proti Kamniškim Alpam. 

Kot je razvidno iz preglednic Krajevnega leksikona, spadajo Telče v Krško 

gričevje in imajo srednjo nadmorsko višino 490 m, zgornja nadmorska višina pa 

je 540 metrov.9 

 

5) Slika : Pogled na  vas Telče  iz zaselka Nova Gora jeseni.10 

                                                           
8 www.3.gov.si/loksam/htm/110/0.htm. 
9 Marko Orožen, Drago  Perko,  Drago Kladnik, Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana, 

1995,str.309. 
10 Foto: Mateja Mrgole, oktober, 2004. 
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TELČE DO KONCA 19. STOLETJA 

PRVE OMEMBE V PISNIH VIRIH 

Informacije o prvih zapisih v zvezi z naseljem Telče je leta 2002 dokaj 

podrobno izbrskala gospa Marjeta Bregar, zgodovinarka in kustosinja 

Dolenjskega muzeja v Novem mestu. 

Prvi  zapisi o vasi Telče segajo v obdobje  starejše železne dobe, saj so v 

gozdu nad vasjo ohranjene prazgodovinske zemljine  gomile. V nemških oziroma 

avstrijskih  arhivih se ime vasi do leta 1500 pojavlja v  devetih listinah, ki so 

napisane v latinskem in nemškem jeziku. Večina listin poimenuje vas v zvezi s 

posestvi, ki so jih tod imeli fevdalni gospodje. Najstarejša listina   je datirana v 

leto 1252, in sicer 13. julija v kraju Otok. To je listina, s katero se Viljem s 

Svibnega odpoveduje  pravicam na posesti Telče v korist  freisinške škofije. Z 

naslednjo listino, ki je datirana  24. aprila 1259  pa nas Viljem s Svibnega 

obvešča,  da je posestva na Telčah odkupil freisinški škof Konrad. V začetku 14. 

stoletja je vas omenjena  v  urbarju freisinške škofije za posest na Dolenjskem. V 

tem zapisu najdemo podatek, da je imela  škofija na Telčah devet hub. Kot vse 

vasi, so bile tudi Telče obremenjene z dajatvami. Fevdalnemu gospodu so morale 

dajati  dajatve v denarju in blagu. Glede na to, da  so bile Telče obremenjene z 

dajatvami v denarju le v višini 70 denarjev, je verjetno, da so imele večji delež pri 

oddaji vina, kar pa iz registra ni mogoče razbrati, ker se  le ta ni ohranil. Okoli leta 

1400  se omenja, da so imeli fevdalni gospodje s Svibnega na Telčah pet hub.  

Ime kraja zasledimo tudi v listinah, kot so  spisi o prodaji in nakupu  zemljišč, 

predvsem vinogradov.11 

                               

                                 

                                                           
11Bregar, Telče 1252-2002, str. 439. Tudi listine, ki so navedene v nadaljevanju, so povzete po 
istem članku.  
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6) Slika : Kopija prepisa listine iz leta 1252, ki smo jo pridobili iz  Münchna  s 

posredovanjem  Arhiva republike Slovenije.12 

 

Da to področje daje kvalitetno, žlahtno vinsko kapljico, je zapisal že tudi 

Janez Vajkard Valvazor v svoji Slavi Vojvodine Kranjske v 17. stoletju. Takole 

piše: »Malkovčan se da dobro piti, Telške gorice dajo rdeče vino, okusno kapljico, 

a bojničan naredi človeka dobrovoljčka.«13 

O kraju je  pisal tudi slovenski pisatelj Prežihov Voranc v svojem potopisu 

                                                           

12 Original listine hrani Bayerisches Hauptstaatsarchiv v Münchnu. 
13 Olga Erman, Tržišče na Dolenjskem,  Zgibanka, ki jo je izdala in založila OŠ Tržišče o  kraju 

Tržišče, 1996. 
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Od Mokronoga do Pijane Gore. Tudi on ugotavlja, da je tod vladala revščina in 

pomanjkanje, česar pa tedanja oblast na županstvu v Škocjanu ni hotela razumeti. 

Učitelju,  ki  je bil na Telče  premeščen  kazensko, je bilo rečeno, da je 

ustanavljanje  šolske kuhinje potrata časa. Toda učitelj je vztrajal in postal gonilna 

sila napredka kraja, zaradi česar je iz nesrečnega kaznjenca kmalu postal »telški 

bog«.14  

 

ŽIVLJENJE IN POLOŽAJ PREBIVALSTVA V KRAJU  

 

Podatke o kraju in prebivalstvu v prvi  tretjini 19. stoletja najdemo tudi v  

franciscejskem katastru. Prebivalci so se ukvarjali predvsem  s kmetijstvom, kajti 

obrtne dejavnosti  tedaj na tem področju ni bilo. Zgradbe so bile pritlične in lesene 

ter pokrite s slamo. Večina hiš je imela en prostor,  ki je bil namenjen tako bivanju 

kot tudi kuhanju in kot shramba. Tedaj je bila edina zidana zgradba cerkev. 

Takratna katastrska občina k.o. 

Telče je poleg vasi Telče vključevala 

še Drušče in Češnjice. Razlikovali so 

hišno in svobodno pridobljeno 

zemljišče. V slednjo kategorijo so 

spadali predvsem vinogradi. Večino 

površine, kar 55% so prekrivali 

gozdovi, polja so zavzemala 14% 

površine, vinogradi 9%, pašniki z 

drevjem 7,5%, pašniki 6%, travniki 

dobrih 5% in travniki z drevjem 1%. 

Za vse ostale površine, kot so mali 

vrtovi, ceste,  poti, vode ostane manj 

kot en odstotek.15 

7) Slika: Telče v mapi franciscejskega katastra leta 1825. Original hrani Arhiv 

Republike Slovenije.16                                           

                                                           
14Lovro Kuhar, Voranc Prežih, Od Kotelj do Belih Vod, Ljubljana , 1975,   str. 64. 
15Bregar, Telče 1252-2002, str. 442. 
16Bregar, Telče 1252 -2002, str. 441. 
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Kmetje so se ukvarjali z živinorejo in ovčerejo. V povprečju so redili dva vola, 

dve kravi, šest ovac in dva prašiča. Ovce so poleti pasli po pašnikih in gozdovih,  

pozimi pa so jih krmili s slamo in  senom. Ovce so redili predvsem za 

pridobivanje volne, ki so jo porabili za lastne potrebe. Voli so jim služili kot 

vprežna živina, krave pa so jim nudile mleko, ki so ga delno tudi predelali v maslo 

in prodali. Na poljih, ki sicer niso bila obsežna, so pridelovali pšenico, koruzo, 

ječmen, oves, ajdo, krompir,  pa tudi zelje, fižol in lan. Na vrtovih in travnikih so 

gojili sadno drevje,  predvsem jabolka,  češnje in hruške. To so večinoma 

pridelovali za lastne potrebe. V večjih količinah, kot so potrebovali zase, so 

pridelovali le belo vino in ga tu prodali trgovcem, ki so prihajali  na domove. 17 

Do sredine 19. stoletja so bili  telški kmetje podložni različnim  zemljiškim 

gospodom. Sedem podložnikov je imela na Telčah klevevška gospoščina, osem 

podložnikov pa  je spadalo pod čreteško gospostvo. Obe gospostvi sta bili najprej 

v lasti  freisinških škofov, pozneje pa  stiškega samostana. 18   

Leta 1911 je  Peter Bohinjec izdal Zgodbe fare Škocijan, v katerih je 

popisal  tedanje stanje  in  življenje ter preteklost   škocjanske fare. Podrobno je 

popisal  pregled podložnikov po posameznih gospostvih. Kmetje Telč, Vimarta in 

Telčic, ki so imeli hišne številke:1,2,3,4 -10, 23 in 26 so bili  podložni Klevevžu,  

kmetje s številkami 3, 11-15,17,18, 20-22, 24-25 graščini Čretež, številki 16 in 19 

pa sta bili podložni gospostvu Gaberje.19 

V prvi polovici 19. stoletja je bilo na tem območju več zemljiških 

gospostev, ki so pobirala žitno desetino in gornino: Klevevž, Čretež, Hmeljnik, 

Rakovnik, Otočec, Trebnje, Rekštajn, Radeče, Struga in podružnična cerkev na 

Druščah.20 

 

 

                                                           
17 Bregar. Telče 1252-2002.  str.442. 
18 Bregar, Telče 1252-2002, str.443. 
19Peter Bohinjec, Zgodbe Fare Škocijan pri Dobrovah.  V Rudolfovem, 1911, (dalje Bohinjec, 

Zgodbe fare Škocijan), str. 90, 91. 
20Bregar, Telče 1252-2002, str. 443. 
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POLITIČNO UPRAVNA DELITEV 

 

 

Leta 1868 je začela veljati nova politično – upravna delitev,  ki je veljala 

vse do konca 2. svetovne vojne. Telče so skupaj s sosednjimi vasmi Jeperjek, 

Krsinji  Vrh, Otavnik, Slančji Vrh, Pijana Gora in Telčice pripadale občini 

Škocjan. Občina Škocjan je  spadala pod mokronoški sodni okraj. Po drugi 

svetovni vojni pa so bili najprej osnovani  Krajevni ljudski odbori – KLO,  nato pa 

so bile  na področju današnje občine Sevnica oblikovane  občine Boštanj, Bučka, 

Krmelj, Loka, Sevnica, Studenec, Tržišče in Zabukovje. Telče so tedaj pripadle 

občini Tržišče.21 

Leta 1955 pa so bile ponovno  določene  meje občin. Tedaj so bile 

omenjene občine upravno, politično in gospodarsko združene v občino Sevnica, 

oblikoval pa se je tudi  današnji pojem Spodnjega slovenskega Posavja.22  

 

 

 

                                                           
21 Mojca Terčelj, Občina Sevnica, Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. 

Ljubljana, 1989,(dalje : Terčelj, Občina Sevnica) str.16. 
22 Terčelj, Občina Sevnica, str. 8. 
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TELČE V 20. STOLETJU 

PREBIVALSTVO 

 

GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA 

Podatke o številu  prebivalstva  v  19. stoletju prinaša franciscejski kataster  

in sicer  je v drugi polovici 19. stoletja število prebivalcev naraščalo. Leta 1854  je 

bilo skupno število prebivalcev  vasi Telče in Telčice 161.  Prebivali so v 27 

hišah. Število prebivalstva je naraščalo do leta 1880. Po tem letu se je začelo 

število prebivalcev zniževati vse do leta 1890, ko so Telče z vsemi zaselki vred 

štele le še 107 prebivalcev.23 

 

1869 1900 1931 1961 1971 1981 1991 2002 

127 109 128 111 100 75 80 88 

 

TABELA : Število prebivalstva ob popisu  

 

Iz preglednice lahko razberemo, da je po letu 1910  začelo število 

prebivalcev zopet naraščati do leta 1931, nakar se je v osemdesetih letih 

zmanjšalo na komaj 75 prebivalcev. Zmanjšanje števila prebivalstva je predvsem 

posledica migracije prebivalstva v obdobju po drugi svetovni vojni, ko so mnogi 

odhajali po svetu iskat zaposlitev. Mladi pa so v sedemdesetih in osemdesetih 

letih  odhajali  na izobraževanje  v mesta. Po končanem šolanju pa so si tudi   

zaposlitev našli drugod  in so tako za vedno zapustili svoj rojstni kraj. Pogoji za 

življenje  in možnosti za zaposlitev so bile skromne, prav tako pa so bile zelo 

slabe prometne povezave z dolino, kjer bi bila možna zaposlitev.  

 

SKUPAJ 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75- 

88 19 14 7 13 13 6 7 9 

TABELA: Število prebivalstva  ob popisu 2002 po starostnih skupinah.24 

                                                           
23 Bregar, Telče 1252-2002,  str. 443. 
24 www.stat.si/popis2002/si. 
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Ob zadnjem popisu prebivalstva  je število zopet nekoliko naraslo. 

Razveseljujoč je podatek, da  so najmočnejša  starostna kategorija ravno otroci v 

starosti od 0 do 14 let  in mladina od 15 do 24 let, iz česar lahko sklepamo, da bo 

število v prihodnjem obdobju zopet naraslo, če bodo seveda mladi imeli pogoje in 

možnosti za zaposlitev in ureditev primernih življenjskih razmer v tem okolju. 

Lahko rečemo, da so Telče glede na starostno strukturo danes sorazmerno mlada 

vas, saj je povprečna starost okoli 35 let. 

 

DEJAVNOSTI PREBIVALSTVA 

 

V 19. stoletju je bila edina dejavnost, s katero so se ukvarjali  tukajšnji 

prebivalci, kmetijstvo. Pridelovali so pšenico, koruzo, ječmen, oves, ajdo, 

krompir, repo, na manjših delih pa še zelje, rumeno repo, fižol in lan.  Vendar so 

bili pogoji za pridelovanje zelo slabi, zato nobena izmed naštetih kultur ni dobro 

uspevala. Pri kmetovanju so upoštevali petletno vrstenje poljščin, pri  čemer  so v 

petih letih štirikrat pognojili. Tudi v začetku 20. stoletja je kmetijstvo ostajalo 

poglavitna dejavnost tukajšnjega prebivalstva.25   

Začetek šolstva pa je tudi tukajšnjim ljudem prinesel spremembo in 

nekoliko drugačen pogled na življenje in možnosti, ki jih lahko izkoristijo. Ob 

vztrajni angažiranosti učiteljev so uredili šolski vrt, kjer so se učili sadjarstva. 

Istočasno pa so se  tudi drugi prebivalci vasi začeli ukvarjati s pridelovanjem in  

sušenjem sadja. Poleg kmetijske dejavnosti so se v začetku 20 stoletja pojavile 

tudi prve obrtne dejavnosti, večinoma kot domače delavnice za lastne potrebe.  

 

Tako so Telče imele kovačnico  pri domačiji Dulc.  V kovačnici je delal 

kovač Lojze Bokal,  ki je  prišel v vas iz Šmarjete in je tu iskal delo.  Pri Dulcu  so 

ga sprejeli in tu je ostal vse do smrti ter  izdeloval orodje za potrebe krajanov. 

Večinoma je bilo to ročno orodje za obdelovanje zemlje, kot so motike, krampi, 

sekire, plugi in  okovje za vozove in pa seveda podkve za konje. 26   

 

V vasi so imeli tudi  kolarja. To je bil Dulc Jože, ki je bil priučen  in je v 

                                                           
25 Bregar, Telče 1252-2002, str. 442 
26 Ustni vir: Lojze Jermančič, Krško 
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svoji delavnici na Telčah   izdeloval raznovrstne izdelke iz lesa. Pri njem je bilo 

mogoče naročiti  sod, voz, mizo, omaro ali tudi krsto. Dobro je sodeloval s 

kovačem, kajti skupaj sta izdelovala vozove, ki so jih tod imenovali »šinarji«.27   

Te delavnice se še sama spominjam, saj sem kot otrok izpod njegovih rok dobila 

prve sanke.   

                                        

8)  Slika : Jože Dulc je izdelal veliko vozov, sodov in drugih lesenih izdelkov za 

vaščane.28  

 

 

9) Slika: Voz iz konca 19. oziroma začetka 20. stoletja - takšni vozovi so bili tudi 

v naši vasi sorazmerno pogosto prevozno sredstvo.29 

 

 

V vasi je bil  tudi krojač Janez Mrgole. Poskrbel je, da so imeli možje od 

časa do časa nove hlače ali suknjič, odvisno pač od možnosti nakupa blaga. Ker je 

                                                           
27 Ustni vir: Minka Mrgole,Telče. 
28Fotografijo hrani  Franc Mrgole.  
29 Foto: Andrej Mrgole, december, 2004. Voz kot zanimivost hranimo v prostorih gasilskega doma 

na Telčah. 
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bil možak bolj šibkega zdravja, je umrl dokaj mlad, saj je dopolnil komaj 45 let. 

To je bil moj dedek in v spomin nanj še vedno hranim njegov šivalni stroj. 

 

 

 

10)   Slika: Janez Mrgole - 

vaški krojač.  

 

 

 

 

 

11) Slika: Šivalni stroj SINGER  iz začetka 20. stoletja.30   

 

V vasi so bile tudi tri šivilje Ana Mrgole, Minka Žnidaršič in Kristina 

Bregar. Šivale so predvsem ženska in otroška oblačila. Pogosto so hodile šivat 

tudi po domovih, posebno tedaj, če je družina na kakšen način pridobila večjo 

količino blaga in so lahko oblekli vso družino.31 

Ob pregledovanju arhivskega gradiva nisem nikogar od navedenih oseb v 

registru obrtnikov, kar pomeni, da so sicer opravljali te dejavnosti, vendar niso 

registrirali obrti. 

Po drugi svetovni vojni so tudi prebivalci naše vasi odšli s trebuhom za 

kruhom. Iskali so možnosti za zaposlitev in odšli v mesta ali celo v tujino.  V 

šestdesetih in sedemdesetih   letih pa je bila mogoča že tudi zaposlitev  v nekaterih 

podjetjih  domače občine.  Večina prebivalcev si je skušala najti kakršnokoli 

zaposlitev, poleg tega pa so se v popoldanskem času še vedno ukvarjali še s 

kmetijstvom. Zaposlovali so se v podjetjih Lisca Sevnica, Jutranjka Sevnica, 

Kopitarna Sevnica,  Jugotanin, Stilles Sevnica, Metalna Krmelj in drugod. 

Danes je v vasi le nekaj čistih kmetovalcev, ki se preživljajo izključno s 

kmetijsko dejavnostjo, večina pa kmetije obdeluje v popoldanskem času predvsem 

                                                           
30 Fotografija je bila posneta novembra 2002, ko smo člani KŠD Telče uredili razstavo Telče skozi 

čas-ob občinskem prazniku. 
31 Ustni vir: Julka Mrgole, Telče. 
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zato, da  zemljišče ne bi bilo zapuščeno in zaraslo z grmovjem. Kajti površine, 

kakršne so na tem hribovitem področju, ljudem ne omogočajo pridelave zadostne 

količine pridelkov za preživljanje  s kmetijsko dejavnostjo.  

Nekateri prebivalci pa so se odločili tudi za podjetništvo.   V  vasi delujejo 

v zasebni lasti Trgovina  Golčar, Avtobusni prevozi Mrgole, Prevozništvo Švigelj 

in  Instalacije Trpinc. 

                                                                 

 

KULTURNO - DRUŽABNO ŽIVLJENJE V KRAJU NA ZAČETKU 

20. STOLETJA 

Za raziskovanje kulturno družabnega dogajanja v kraju sem kot vir 

uporabila predvsem zapise v šolski kroniki. Poleg tega pa sem se pogovarjala z 

nekaterimi starejšimi prebivalci, ki se dobro spominjajo predvsem dogajanj po 

drugi svetovni vojni. 

Za prvo kulturno družabno prireditev v kraju so poskrbeli učenci  in 

učitelji telške šole. Prvega  julija 1928 so pripravili mladinsko prireditev z igro, 

pesmicami, prizori in deklamacijami. V naslednjih letih se je zvrstilo še veliko 

prireditev  pod vodstvom učiteljev in tudi duhovnikov. Tako so s kulturnimi 

prireditvami  v letu  1931  proslavljali  naslednje  slovesnosti: 

Praznik Sv. Save - 27.1.  

Strosmajerjev dan - 4.2.  

Dan zdravja- 5.4.    

Materinski dan -7.5.  

Dan borbe proti tuberkulozi- 10.5.    

Proslava treznosti – 12.5.   

Dan zdravja – 8.6.32 

Možnost za družabno življenje pa so ljudje tudi tedaj  našli na ohcetih ali 

svatbah, ki so v naših krajih pogosto trajale po več dni. S takšnih prireditev 

poznamo mnoge ljudske običaje, ki so se na našem področju ponekod ohranili 

zelo dolgo. 

                                                           
32 Kronika I, OŠ Telče, šolsko leto 1927/28. 
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12) Slika: Ohcet na Telčah okoli leta 1930.33 

 

Zelo znan običaj je šranga. Če se je dekle poročilo v sosednjo faro, je 

moral ženin vaškim fantom plačati odkupnino za nevesto. Včasih je plačilo šrange 

lahko predstavljalo dokaj visok znesek za ženina, zato so na pomoč priskočili tudi 

svatje s svojimi prispevki, ali pa so pomagali pri pogajanjih, da so vsoto znižali. 

Skupina vaških fantov je z raznimi ovirami, ki so jih postavili na poti, preprečila 

svatom odhod iz vasi. V pogajanjih je imel pomembno vlogo predvsem muzikant. 

Zgodilo se je tudi, da  so svatje skrivaj po drugih poteh odpeljali nevesto in   to je 

vaškim fantom povzročilo hudo  jezo in nezadovoljstvo.34 

Prebivalci so se družili tudi na vaških veselicah, ki so jih priredili ob 

raznih priložnostih. Prireditve so organizirali mladi. Dekleta so pripravila pecivo, 

fantje pa pijačo,  na zabave pa so povabili tudi svoje starše. Za dobro razpoloženje  

je poskrbel  vaški godec. 

 

          

                                                           
33 Original fotografije hrani Alojz Mrgole , Telče 
34 Ustni vir: Alojz Mrgole, Telče. 
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13) Slika: Mladi na vaški veselici 1951. 

 

Podobne  prireditve so bile tudi  »pušelšenki« in so bili namenjeni zabavi  

in  prodaji domačih pridelkov. »Pušelšenk« so ponavadi  priredili premožnejši 

kmetje ali gostilničarji. Kdor  je takšno srečanje organiziral, je lahko prodajal 

svoje pridelke. Prireditev  je običajno potekala  na praznem kmečkem skednju,  

domačinom pa so se  pridružili tudi krajani sosednjih vasi in  prijatelji.35 

     

 

14)  Slika: Alojz Mrgole - vaški muzikant 

 

 

Vseh navedenih in še mnogo drugih 

dogodivščin povezanih z družabnim življenjem 

se dobro spominja Alojz Mrgole – vaški 

muzikant, ki je bil prisoten na večini vaških 

prireditev in zabav, pa naj si bo to ohcet, 

pušelšenk ali veselica - saj se brez frajtonarice 

ni zgodilo nič veselega.  

 

Harmonika ga je spremljala že iz zgodnjih otroških let, saj je nanjo igral 

                                                           
35 Ustni vir: Antonija  Mrgole, Telče. 
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tudi njegov oče. Sam se spominja, da je igral na harmoniko že tedaj, ko je bila 

harmonika še skoraj večja kot on in je le s težavo kukal preko nje. Kot sedemletni 

deček je sedel na pragu in igral mimoidočim, ki so mu za vzpodbudo vrgli kakšen 

kovanec v klobuk.    

Kot muzikanta, ki mu po domače pravijo »Rženčkov Lojze«, ga dobro 

pozna bližnja in tudi širša okolica, saj je  že s štirinajstimi leti kot godec pospremil 

k poroki prvi zakonski par. Do danes pa je sodeloval na več kot 1000 ohcetih. 

Poleg tega je v letih po drugi svetovni vojni zaigral na mnogih veselicah.  V  

devetdesetih letih se je udeleževal tudi srečanj harmonikarjev od Ljubečne  do 

Ribnice. Povsod je bil dokaj uspešen in  je osvojil naziv Godec leta.  

Še danes rad vzame v roke harmoniko in z veseljem zaigra v prijetni 

družbi. Sam pa pravi, da je harmonika tista, ki mu daje voljo, pogum in  ga 

ohranja  v dobrem počutju in zdravju. 
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RAZVOJ KRAJA NA GOSPODARSKEM   

IN   KULTURNEM PODROČJU V 20. 

STOLETJU 

 

KULTURNO-ZGODOVINSKE ZNAMENITOSTI 

 

CERKEV SV. JAKOBA 

 

Cerkev je bila zgrajena v 17. stoletju. Leta 1667 je v poročilu opata 

Maksimiljana Mottoha  zapisana kot podružnica stiške opatije.  Skozi stoletja je 

bila večkrat predelana.  Leta 1763 je cerkev imela oltar, kelih in zvon. Leta 1860  

so na novo uredili pokopališče okoli cerkve. Oltar je bil prenovljen leta 1891. V 

tlorisu jo sestavljajo zvonik na zahodu, pravokotna ladja, tristrano sklenjeni 

prezbiterij z zakristijo na južni strani ter s severnim prizidkom ali t.i. žensko 

zakristijo, ki je bila prizidana leta 1932. Sredi 19. stoletja je imela cerkev tudi 

nekaj stavbnega in kmetijskega zemljišča. Ključar Anton Slapšak  je namreč 

prepustil tretjemu kaplanu  svoj vinograd. S pomočjo sovaščanov pa je sezidal 

tudi  pritlično hišico za prenočišče kaplana.36 

 

� ZUNANJOST CERKVE 

Cerkev stoji na gričku, na severu vasi ob cesti, ki pelje iz smeri Škocjana 

proti Druščam. Okrog cerkve je pokopališče, ki ga z vzhodne, severne in zahodne 

strani obdaja kamnit zid, na jugovzhodu znotraj obzidja stoji mrliška vežica, ki že 

dolgo ne služi več svojemu namenu in je potrebna temeljite prenove.37  

 

Na zahodu je zvonik, ki se odpira na severno, južno in zahodno stran. Leta 

1952 so obnovili zunanjost cerkve in ji prekrili zvonik s pločevino. Okna so 

obdana s plitko obrobo v sivi barvi. Na obrobi severnega okna pa je letnica 1983, 

                                                           
36Bohinjec, Zgodbe fare Škocijan, str. 41 
37 Tanja Martinčič,  Župnija Škocjan na Dolenjskem, diplomsko delo, 2202, str.43. 
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tega leta je namreč cerkev dobila  novo fasado z rekonstrukcijo baročne poslikave. 

Fasada je svetlo rumene barve z naslikanimi pilastri  in obrobami v sivi barvi. 

                

 

15) Slika: Cerkev Sv. Jakoba na Telčah okoli leta 1960  in obnovljena cerkev leta 

1983.38 

AKCIJA ZA USTANOVITEV FARE 
Leta 1852 so prebivalci Telč, Drušč in Slančjega Vrha  zaprosili za 

samostojno  duhovnijo na Telčah, kar je bila že želja vernikov več kot sto let. 

Vendar so dobili prošnjo zavrnjeno, ker je bilo število vernikov premajhno, našteli 

so jih namreč 460. Leta 1901 pa so s pomočjo župnika Petra Bohinjca ustanovili 

Metelkovo ustanovo, ki je podpirala delo tretjega kaplana v Škocjanu z namenom, 

da katehet  vsako nedeljo in praznik opravi božjo službo na Telčah.39 

Akcija za ustanovitev fare na Telčah je ponovno zaživela leta 1937, ko je z 

dovoljenjem  škocjanskega in tržiškega župnega upravitelja sestanek sklical 

Stanko Žerjal. Na sestanku so izvolili  začasni gradbeni odbor: predsednik Janez 

Mrgole, Telče 11,  podpredsednik: Jože Jurančič -šol upravitelj, tajnik: kaplan 

Stanko Žerjal, blagajnik: trgovec Anton Dolenjšek in odborniki: vsakokratni 

škocjanski župnik in  ključarji vseh treh hribovskih podružnic.40 Oktobra leta 1937 

je župnik Stanko Žerjal sestavil dolgo spomenico, v kateri je utemeljil potrebo po 

fari in izdelal načrt oblikovanja fare, za katero naj bi prispevke zbirali petnajst let  

                                                           
 
38 Fotografija iz leta 1960 je last Mrgole Minke s Telč, druga pa je z razglednice, ki jo je založil 

Župnijski urad Škocjan ob obnovi fasade,fotografiral pa  Mitja Holynski, 1983. 



Zvonka Mrgole                                                     TELČE – od prve omembe v pisnih virih do danes 

Pedagoška fakulteta Maribor                                                                                     Razredni pouk 32 

in so jo podpisali poglavarji telške, druške in slanške soseske. Za začetek pa naj bi 

cerkev proglasili za romarsko.41 

 

� NOTRANJOST 

Ladja je banjasto obokana, okrašena s štukiranimi zvezdastimi okvirji, ki 

so pobarvani z rdeče-rjavo barvo.Talni nivo presbiterija je dvignjen za eno 

stopnico. V njem je banjasti obok s sosvodnicami in polkupolo. V 

severovzhodnem in jugovzhodnem vogalu ladje sta  pozidani dve menzi za 

stranska oltarja.42 

Glavni oltar v presbiteriju je posvečen sv. Jakobu Starejšemu. Leta  1953 

ga je prenovil podobar  J. Jarm iz Osilnice. Arhitekturo glavnega oltarja 

sestavljajo osrednja niša ter na vsaki strani po ena nižja in ožja niša obdana z 

gladkimi stebriči. V osrednji niši stoji kip svetega Jakoba Starejšega, ki je 

upodobljen kot bradati svetnik, oblečen v dolgo spodnje oblačilo, ogrnjen z 

ogrinjalom. Na ramenu ima školjko, roke pa ima sklenjene v molitvi. V južni niši 

je kip svetega Antona Puščavnika, v severni pa kip svetega Jožefa z Detetom na 

levici . V desnici ima palico, ki so ji na vrhu zacvetele lilije. 

                                  

16) Slika: Glavni oltar s fresko v ozadju, december, 2004.43 

                                                                                                                                                               
39 Bohinjec, Zgodbe fare Škocijan, str. 41. 
40 Kronika Župnije  Škocjan pri Mokronogu, str. 129. 
41Kronika Župnije  Škocjan pri Mokronogu,  str. 134. 
42 Tanja Martinčič,  Župnija Škocjan na Dolenjskem, diplomsko delo, 2202.str. 43. 
43  Foto: Damjan Mrgole, december, 2004.  
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Stena za glavnim oltarjem je poslikana.  Poslikava je delo baročnega 

slikarja Antona Postla. Živel je v Šentrupertu na Dolenjskem, kamor se je poročil 

leta 1769 in  je imel  do začetka 19. stoletja svojo delavnico. Slikal je v olju in 

fresko tehniki. Njegovi motivi so le nabožni in prikazujejo  vsebinsko zelo 

raznolike teme. Ob pregledni razstavi del omenjenega slikarja, ki jo je leta 1997 

uredil Dolenjski muzej Novo mesto, navaja Ferdinand Šerbelj v zgibanki ob 

otvoritvi razstave, da je bilo Postlovo delo dokaj obširno. Domnevajo, da je 

obsegalo poleg slikarstva tudi podobarsko dejavnost. Ob raziskovanju njegovega 

dela so tudi ugotovili, da so vsi podpisi na oltarjih uničeni,  prav tako ni podpisana 

nobena Postlova slika.44  

Slikana arhitektura za glavnim oltarjem ima baldahinsko atiko z Bogom 

Očetom  na nebeškem tronu.  Freska je  iz sredine ali druge polovice 18. stoletja.45 

Osrednjo nišo severnega stranskega oltarja obdaja po en gladek steber. V 

niši stoji kip Matere božje z Detetom na levici in ostankom žezla v desnici. Marija 

ima belo obleko in modro ogrinjalo, na glavi pa ima kronico. Ob vznožju stojita 

levo Joahim in desno Ana46, na sredini spodaj pa stoji kip Srca Jezusovega, ki ga 

je tukajšnji cerkvi podarila Julka Mrgole. Južnega stranskega oltarja ni več, ker ga 

je pred časom uničila strela. Na kamniti menzi, kjer je nekoč stal oltar, pa stoji 

danes pred modro zaveso kip Fatimske matere božje.47  

     

 

17) Slika: Marijin oltar na južni strani, 

razglednica.48      

 

                                                           
44 Ferdinand Šerbelj, Pregledna razstava – Anton Postl, Dolenjski muzej Novo mesto, 1997. 
45Tanja  Martinčič, Župnija Škocjan na Dolenjskem,diplomsko delo, 2202, str.45.  
46 Tanja  Martinčič, Župnija Škocjan na Dolenjskem,diplomsko delo, 2202, str.44,45. 
47 Ustni vir: Julka Mrgole, Telče. 
48 Foto: Mitja Holynski, Razglednico je založil Župnijski urad Škocjan ob obnovi fasade, 1983. 
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18)   Slika: Severni stranski oltar, december, 2004.49 

 

Dne 1. septembra 1956  so župnijo Škocjan in s tem tudi Telče prevzeli 

salezijanci, ki so za cerkev in vernike skrbeli do leta 2002. V tem času je bilo 

opravljenih kar nekaj obnovitvenih del na cerkvi in na župnijskem domu. Takšna 

pa je današnja podoba Župnijskega doma na Telčah, ki je bil obnovljen leta  1983. 

 

 

19) Slika: Župnijski dom Telče, december, 2004.50 

 

Od avgusta leta 2002  pa škocjansko faro vodijo škofijski duhovniki. 

Zaradi pomanjkanja duhovnikov je tudi maš na Telčah vedno manj. Vendar pa si 

tako upravljalci cerkve kot tudi  prebivalci želimo, da se le-ta ohrani in po 

                                                           
49 Foto: Damjan Mrgole, december, 2004. 
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možnosti zopet obnovi in morda v njej odkrije še kakšne podrobnosti iz pretekle 

zgodovine.  

Zato so v letu 2000 izdelali predlog za prenovo prezbiterija  zaradi 

prezentacije poslikave in odpravljanja vlage. Predvidevajo, da v prezbiteriju po 

kvaliteti izstopa poslikava v vzhodnem zaključku z osrednjim motivom svetega 

Jakoba Starejšega. Ob morebitnem odkrivanju celotne poslikave pa bi le-ta 

dominirala celotnemu prostoru.  

Toda vse to je zaenkrat le načrt oz. predlog, ki pa zahteva vlaganje velikih 

finančnih sredstev, zato je vprašanje, kdaj bo lahko prišlo do realizacije.51 

 

  

                                                                                                                                                               
50 Foto : Andrej Mrgole, december, 2004. 
51 Predlog prenove, Župnija Škocjan, maj , 2000. 



Zvonka Mrgole                                                     TELČE – od prve omembe v pisnih virih do danes 

Pedagoška fakulteta Maribor                                                                                     Razredni pouk 36 

VAŠKA KAPELICA  

 

Kot skoraj vsaka slovenska vas  imajo tudi Telče svojo kapelico. Stoji 

dobrih dvesto metrov iz vasi med polji ob cesti, ki vodi proti Škocjanu.  Kapelico 

omenja že  Bohinjec v Zgodbah fare Škocijan  leta 1911, vendar ni zabeležen 

razlog  postavitve oz. ni znano, čemu naj bi bila izgradnja posvečena.    

 

Kljub temu pa vaščani  omenjeno stavbo iz roda v rod skušajo ohraniti  in 

skrbijo za vzdrževanje.  V letu 2004  je bila kapelica oropana, ukraden je bil 

Marijin kip. Ker je bila tudi sicer že potrebna popravila, se je za obnovo, ki smo jo  

vaščani in okoliški prebivalci izpeljali s skupnimi močmi, zelo prizadevala Julka 

Mrgole. Ob tej priložnosti je bil  v kapelico postavljen nov kip Marije 

Brezmadežne. Petega septembra 2004 smo  pripravili zaključno slovesnost z 

blagoslovom  obnovljene kapelice na Telčah. 

 

 

       

20) Slika:  Obnovljena kapelica na Telčah.52 

 

 

 

                                                           
52 Foto: Andrej Mrgole, september, 2004. 
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ŠOLSTVO  

� SPLOŠNA ZGODOVINA ŠOLSTVA  

Pouk opisujejo številna zgodovinska poročila  že v zgodnjih civilizacijah. 

V prastarih civilizacijah je bilo življenjskega pomena, da se je človek naučil loviti, 

pripravljati hrano in izdelovati orožje. Z razvojem družbe pa so bili vedno bolj 

potrebni učitelji. V različnih virih lahko najdemo podatek, da se je v 12. in 13. 

stoletju vedno bolj cenilo znanje branja in pisanja, kajti gospodje so imeli vedno 

več potreb po oskrbnikih, ki so obvladali  to veščino. Zato se je v tem obdobju  

ponovno začelo iskanje »izgubljene učenosti« iz antičnega sveta. Začeli so 

ustanavljati šole po vsej Evropi v mestih  in celo vaseh. V tem obdobju so nastale 

tudi prve univerze, ki jih je bilo do leta 1500 že okoli 70.53  

Univerze so same urejale svoje zadeve in zunanja oblast ni imela pravice 

posegati vanje. Študentje in učitelji so se ravnali po svojih pravilih in običajih. 

Imeli so določene privilegije. Oproščeni so bili plačila davkov in služenja 

vojske.54 

V Ljubljani  je bila stara župnijska šola pri Sv. Petru, ki je  omenjena že 

leta 1262. Druga šola je bila ustanovljena pri Sv. Nikolaju, ki je proti koncu 

stoletja prenehala  delovati, po letu  1418 pa je bila zopet obnovljena  in je kot 

šenklavška šola delovala do sredine 16. stoletja. Tretjo  šolo pa so ustanovili 

nemški križarji.55 Humanizem se je v naše dežele širil najprej naravnost iz Italije, 

pozneje pa tudi preko dunajske univerze, kjer so službovali tudi nekateri slovenski 

rojaki.56 

V času renesanse je bila izobrazba čedalje pomembnejša in zato tudi vedno 

bolj cenjena. Učenje branja, pisanja in računanja so omogočale samostanske in  

druge šole. Pojavile so se tudi zasebne šole, ki so otrokom s podeželja nudile tudi 

možnost stanovanja, bogataši pa so lahko najeli učitelja, ki je njihove otroke 

poučeval doma. Šolanje je bilo potrebno plačati, zato so  starši razmislili, ali bodo 

otroka dali v šolo. Že v času reformacije se je pojavila ideja, da bi bilo dobro, da 

                                                           
53 Družinska enciklopedija, Guines,Ljubljana, 1996,str. 260 in str. 406.  
54 Stari in srednji vek, zgodovina za 6. razred, Ljubljana, 1994,str. 133. 
55 Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Celje 1992, str. 496.  
56Maja Žvanut, Peter Vodopivec,  Vzpon meščanstva, zgodovina za 7. razred osnovne šole, 

1995,(dalje: Vzpon meščanstva, Ljubljana,  1995.) str.34,35. 
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bi vsi znali brati in pisati, vendar do uresničitve še ni prišlo tako kmalu.57 

Po letu 1500 je bilo ozemlje, na katerem so živeli Slovenci, upravno 

razdeljeno na štiri dežele: Štajersko, Koroško, Kranjsko z delom  Istre in Goriško. 

Skoraj celotno ozemlje pa je pripadalo Habsburžanom, ki so Štajersko, Koroško 

in Kranjsko združili v posebno upravno  enoto Notranjo Avstrijo. V tem obdobju 

se je pojavil enotni slovenski jezik, ki ga je oblikoval Primož  Trubar s svojimi 

sodelavci in je imel vedno pomembnejšo povezovalno vlogo. Šolski sistem je bil  

podoben kot drugod po Evropi, le da ni bilo univerze. Mladi so študirali na 

italijanskih  univerzah in tudi na Dunaju. V drugi polovici 16. stoletja pa so 

glavna mesta Ljubljana, Celovec in Gradec dobila tudi gimnazije. Osnovno znanje 

so dajale mestne, cerkvene in zasebne šole. Tudi pri nas se je odnos do izobrazbe 

spremenil in vedno več plemičev je želelo imeti izobražene otroke.58 

Osnovno šolanje otrok je bilo vse do reform Marije Terezije predvsem v 

rokah cerkve, deželnih stanov in mest. Marija  Terezija  je spoznala, da potrebuje 

izobražene podložnike, zato naj bo vsakemu podložniku omogočeno šolanje 

primerno njegovemu stanu.  Tako je  leta 1774  izdala splošno  uredbo o 

osnovnem šolstvu. S sprejemom tega zakona je država razširila svoje pristojnosti 

tudi na področje šolstva. Uvedene so bile tri vrste šol: trivialke, glavne šole in 

normalke.  Pouk je bil obvezen za vse otroke  obeh spolov v starosti od 6. do 12. 

leta. Število šolajočih se otrok se je v tem obdobju precej povečalo, vendar je še 

vedno bila to le manjšina glede na celotno populacijo. Dvorni dekret je že leta 

1781 določil kazni za starše , ki niso otrok pošiljali v šole. Politična šolska ustava 

nemških šol, ki je izšla 1805, šolskega sistema ni bistveno spremenila. Še vedno 

so bile tri osnovne oblike šole, uvedene pa so bile tudi tako imenovane nedeljske 

šole, ki so bile namenjene učencem po  dvanajstem  letu starosti. V letu 1810 pa 

so  bile namesto trivialnih, glavnih in normalnih šol uvedene primarne šole, ki so 

zahtevale izvajanje enakega programa za vse učence.59  

Ob vseh reformah Marije Terezije pa je za slovensko šolstvo pomembna 

osebnost Blaž Kumerdej, ki je do marca 1772 sestavil načrt za organizacijo 

slovenske osnovne šole. Njegov načrt velja kot najpomembnejša listina  za 

                                                           
57 Vzpon meščanstva,  Ljubljana, 1995, str.27,28. 
58 Vzpon meščanstva, 1995. str.33,34. 
59 Janez Cvirn, Elizabeta Hriberšek, Andrej Studen, Novi vek, Ljubljana 2000, str 61, 62. 
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zgodovino slovenske osnovne šole.  Poudarja, naj bi bila glavna naloga osnovne 

šole naučiti  kmečke otroke, da bi znali brati in pisati po slovensko in bi imeli na 

voljo slovenske knjige, s pomočjo katerih bi spoznavali gospodarstvo po svetu. 60 

Življenje otrok v 19. stoletju je bilo odvisno od položaja oz. statusa 

staršev. Če je bila družina kmečka, delavska ali obrtniška, je bilo bistveno, da so 

znali čimprej poprijeti za delo. V srednji šoli in na univerzi pa so šolanje 

nadaljevali le najbolj nadarjeni otroci. Kljub prizadevanjem oblasti, da bi vse 

otroke vključili v obvezno izobraževanje, mnogih staršev ni uspelo prisiliti, da bi 

otroke pošiljali v šolo. V zadnjih desetletjih 19. stoletja pa je  v večini evropskih 

držav šola postala obvezna. Starši, ki tega niso upoštevali, so bili kaznovani. 

Učenci so se poleg osnovnih spretnosti učili tudi naravoslovja, zemljepisa, petja in 

telovadbe.61  

Ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja so le na Kranjskem 

prevladovale šole s poukom v slovenskem jeziku, drugod pa so se morali otroci 

učiti najprej nemškega jezika, da so potem lahko spremljali pouk v nemščini. V 

nemškem jeziku je potekal tudi pouk v gimnazijah. Prva slovenska gimnazija je 

bila zasebna škofijska gimnazija  v Šentvidu pri Ljubljani. V prvih letih 20. 

stoletja pa so se postopoma poslovenile tudi ostale gimnazije na Kranjskem.62  

 

Na začetku 20. stoletja se je tudi na Telčah začelo postopoma življenje  

spreminjati. V Zgodbah fare Škocijan  Peter Bohinjec navaja, da je bila že leta  

1893 obravnava za  novo šolo na Telčah. Tedaj je bilo že tudi kupljeno zemljišče 

in leta 1901 se je šola odprla.63  

 Ustanovitev osnovne šole na Telčah sega v sam začetek 20. stoletja, torej 

v obdobje, ko je bilo splošno izobraževanje  obveza za vse otroke. Kako se je 

odvijalo na našem področju, pa bom opisala v naslednjem poglavju. 

 

 

� ŠOLA TELČE 

                                                           
60 Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, I,  Ljubljana, 1988, str.175 – 

179. 
61 Vzpon Meščanstva , 1995, str.186-189. 
62  Josip Mal,  Zgodovina slovenskega naroda, Celje , 1993, str.1181. 
63 Bohinjec, Zgodbe Fare Škocijan, str.84. 
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Kako je potekal razvoj šolstva in s kakšnimi težavami so se soočali učitelji  

pri svojem delu, nam dokaj podrobno predstavlja šolska kronika, zato bom  za 

predstavitev tega področja uporabila predvsem zapise v kroniki. 

�  V OBDOBJU DO 1. SVETOVNE VOJNE 

Šolsko poslopje so krajani Telč začeli graditi meseca aprila 1901, proti 

koncu meseca septembra  pa so dela zaključili. Šolsko leto so pričeli s sveto mašo, 

30. septembra 1901. Tedaj so izvedli tudi vpis otrok in 1. oktobra  se je začel pouk 

na enorazrednici na Telčah. Prva učiteljica je bila Marica Žgur. Pouk je bil zaradi 

različnih vzrokov pogosto prekinjen. Poleg prostih dni, ki so bili posledica 

zdravstvenih težav učiteljev, so bili učenci pouka prosti tudi ob pomembnejših 

cerkvenih in državnih praznikih: 

God cesarja Franca Jožefa I -  4. oktober  

Vsi sveti -1. 2. in 3. 11.  

Božični prazniki -  24. 25. in 26. 12. 

Trije kralji - 6. 1.  

Svečnica - 6.2.  

Pust 

Dan šolske izpovedi in obhajila 

Pepelnica 

Velikonočni prazniki 

Binkoštni prazniki. 

Večkrat  se je zgodilo, da je bila šola dalj časa prekinjena zaradi odsotnosti 

oz. zdravstvenih težav učitelja, ki je bil na šoli običajno sam. Delo šol je 

nadzoroval krajevni šolski svet, ki so ga sestavljali predsednik, nadzornik, trije 

odborniki in učitelj, poleg tega pa sta delo šole spremljala še deželni in  okrajni 

šolski nadzornik. 

V tem času je bila  močna povezava med šolo in cerkvijo, kajti kot je 

razvidno iz zapisov v kroniki, so vse slovesnosti  obeležili s sveto mašo, g. župnik 

pa je aktivno sodeloval z vodstvom šole. Običajno je bil začetek šolskega leta 

nekje sredi septembra, konec pa v drugi polovici julija. V šolskem letu 1907/08 je 

prišlo do prve spremembe šolskega okoliša.  Nekatere hišne številke iz vasi Artiče 

in Križ, ki so dotlej spadale v šolski okoliš Tržišča,  so po spremembi spadale  v 
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okoliš OŠ Telče.64 

Do leta 1910 je bila šola enorazrednica, v letu 1910/1911 pa je krajevni 

šolski svet Telče skupaj z okrajnim šolskim svetom v Krškem sklenil, da se pri 

tukajšnji OŠ v naslednjem letu ustanovi vzporednica. Z odlokom št. 139 je bila na 

tukajšnji šoli od 13. 1. 1912 ustanovljena vzporednica, na delovno mesto pa je bila 

imenovana še ena učiteljica, Marija Podlogar. 

Šolski okoliš je bil sorazmerno velik, kar potrjuje tudi  število učencev, ki 

so obiskovali tukajšnjo šolo. Število otrok je  iz leta v leto sicer nekoliko nihalo, 

verjetno tudi glede na socialne in gospodarske razmere, kakršne so bile v družbi. 

Najprej je bilo v rahlem porastu, nato je nekaj časa ostalo na povprečju okrog 190, 

po letu 1923 pa  se je število otrok zopet  zmanjševalo. Navedena števila 

vključujejo število učencev nižje in višje stopnje kot tudi število učencev 

ponavljalne šole, ki je delovala od začetka šole. Ponavljalna šola je bila tako rekoč 

nadaljevalna šola, ki so jo  morali obiskovati vsi učenci, ki so končali ljudsko 

šolo, vendar še niso dopolnili 15 let.65 

 

� ZAČETEK 1. SVETOVNE VOJNE 

V šolskem letu 1913/14  se je  z odlokom okrajnega odbora v Krškem 

enorazredna ljudska šola razširila v dvorazrednico, vzporednico pa so ukinili. 

Vendar pa so tudi   dvorazrednico že v naslednjem šolskem letu  ukinili, kajti 

zaradi mobilizacije, v katero so bili vpoklicani tudi učitelj, in začetka prve 

svetovne vojne, je bilo veliko pomanjkanje učiteljskih moči. Drugi razred je 

ponovno začel delovati 4. 2. 1916, ko se je z bolniškega dopusta vrnila Marija 

Grčarjeva. Učenci so se preko organizacije RK vključevali tudi v humanitarne 

akcije. Zbirali so denar, sadje in druge potrebščine. 

Vojna je tudi v šolskem letu 1916/17 onemogočala normalno delovanje 

šole. Dne 21. novembra 1916 pa je  ljudstvo presenetila vest o smrti  cesarja 

Franca Jožefa I.  

Decembra 1916  je vodenje šole ponovno prevzel Tit Grčar, ki je bil dotlej 

v vojski. Kot navaja nadučitelj Tit Grčar v Kroniki za šolsko leto 1917/18 , so 

razmere v kraju zaradi vojne čedalje bolj nemogoče: »Skrb za življenje, skrb za 

                                                           
64 Šolska kronika, šol. L. 1907/1908. 
65 Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda, Celje 1993, str.402. 
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hrano in obleko - vse to mori že nekako apatično in napol mrtvo ljudstvo, ki hira 

in umira v zaledju.« 66  

Tudi obisk pouka je bil zelo slab, kajti zaradi razmer so smeli starši po 

odredbi ministrstva uporabiti otroke tudi za delo doma. Razmere so prisilile  

prebivalstvo, da ob vsem   ni ostalo ravnodušno.  Zastopniki ljudstva  so zahtevali 

enakopravnost narodov in odločitev ljudstva. Podpisovali so majsko deklaracijo in 

upali na lepšo prihodnost, kot je zapisal Tit Grčar: »Pravica mora zmagati! 

Trpimo in potrpimo, prišla bo lepa sončna Velika nedelja!« 67 

Leta 1918 so se tudi tukajšnji prebivalci veselili  težko pričakovanega 

konca  vojne.  Oktobra je bila razglasitev samostojne jugoslovanske države, le 

nekaj dni zatem, 1. decembra 1918 pa  država Slovencev, Hrvatov in Srbov 

združena pod prestolom kralja Petra. 

 

�  OBDOBJE MED OBEMA VOJNAMA 

 

Kljub velikim spremembam na političnem področju se vsaj na začetku, 

razmere v šolstvu niso bistveno spremenile.  V šolskem letu 1920/21 je bila na 

šoli še vedno zaposlena le ena učiteljica, ki je morala poučevati v obeh razredih 

skoraj 140 učencev. 

Nova oblast je  postavila  tudi nove praznike in pouka proste dneve: 

Zedinjenje SHS -1. december. 

Rojstni dan kralja Aleksandra -17. december. 

Sv. Ciril in Metod - 24.maj.   

Vidov dan - 28. junij.  

Poleti 1921 je umrl kralj Peter I. in nato je prestol prevzel kralj 

Aleksander,  ki se je 8. junija poročil z romunsko princeso Marijo. V čast svatbe 

so imeli tudi učenci tri dni pouka prosto. 

V šolskem letu  1921/22 so namesto običajnih šolskih spričeval začeli 

učencem izdajati  Izkaz o napredku, v katerem so zabeležili uspeh učenca za vseh 

                                                           
 66Kronika OŠ Telče.  Knjiga I od 1901-1936, hrani OŠ Tržišče, šolsko leto 1917/18, (v 

nadaljevanju: Šolska kronika, šol. l…..) 
67  Šolska kronika , 1917/18. 
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osem let, uvedli pa so tudi matične liste. V šolskem letu 1923/24 je izšla odredba, 

da morajo biti izkazi kolkovani. Ker je bilo področje zelo siromašno, je precej 

učencev ostalo brez izkazov. Do leta 1927  so se na šoli še vedno pojavljale 

kadrovske, socialne in organizacijske težave. Precej učiteljev, ki so bili z dekreti 

postavljeni na delovno mesto na Telče, se sploh ni javilo ali pa so kmalu zaprosili 

za premestitev, ker so bile razmere očitno zelo težke. 

Junija 1928  so na šoli pripravili razstavo izdelkov  dekliških in deških 

ročnih del, na kateri so podelili priznanje učencu in učenki za najboljši izdelek. 

Prvega julija  so šolarji uprizorili mladinsko  predstavo z igro, pesmicami in 

deklamacijami, ki pomeni prvo kulturno prireditev, odkar obstaja šola.68 

Dejavnosti šole  so se iz leta v leto širile  in v letu 1929 so organizirali izlet 

v Zagreb, ki je bil za tedanje razmere zelo zahtevna organizacijska in seveda 

odgovorna  naloga. Izvajati so se začela tudi splošno izobraževalna predavanja o 

kmetijstvu, vinogradništvu,  poljedeljstvu in sadjarstvu. Teoretično znanje so 

preizkušali v praksi.  V šolskem letu 1930/31 so zasadili drevesnico, ki je štela 85 

dreves.  

V času od 1920 –1930 je bilo na šoli kar nekaj epidemij, in sicer ošpice, 

davica in nekatere druge bolezni, zaradi česar je bil nekajkrat prekinjen pouk.  

Z odredbo Ministrstva prosvete je bil od 27. 4. 1925 predpisan nov učni 

načrt za osnovne šole. 

V šolskem letu 1927/28 pa se v kroniki prvič pojavi žig šole  z napisom 

DRŽAVNA OSNOVNA ŠOLA NA TELČAH. V šolskem letu 1931 so bile 

podaljšane velikonočne počitnice, ker je bila večina učiteljstva zaposlena z » 

ljudskim štetjem«.   

 

Iz zapisa v kroniki  je razvidno, da se v šolskem letu 1933/34  v statistični 

preglednici prvič pojavi razporeditev učencev po razredih od prvega do osmega 

razreda. V šolskem letu 1935/36  je šolski upravitelj Bogomir Zadek statistične 

podatke zapisal v dveh skupinah.  Navaja število učencev OŠ in število učencev 

Višje narodne šole. 

 

 

                                                           
68Šolska kronika, šol.l.1927/ 28 
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 dečkov deklic skupaj 

Osnovna šola 98 77 175 

Višja narodna šola 35 34 69 

Skupaj 133 111 244 

 

Tabela : Število učencev v šolskem letu  1935/36 

 

Šolsko leto 1936/37  pomeni  za šolo in kraj nekakšno prelomnico, kajti 

tega leta je bil na šolo z dekretom premeščen učitelj Josip Jurančič z ženo 

Leopoldino. Življenje in dogajanje v kraju je bilo namreč zelo odvisno od tega, 

kako intenzivno se je v tok dogodkov vpletel učitelj, ki je bil v takratnem času  

poleg duhovnika edina izobražena oseba. Stanko Žerjal je  v Kroniki župnije 

Škocjan zapisal: »Sedanji šolski upravitelj Jože Jurančič - doslej brez dvoma 

najboljši pedagog  na tej šoli - ….« 

Učitelja sta bila izredno angažirana in sta poleg poučevanja ( 219 učencev 

), ki je bilo zelo naporno, skušala poskrbeti tudi za izobraževanje odraslih in širiti 

potrebno znanje med ljudmi. Organizirala sta tečaje sadjarstva, Gospodinjsko 

nadaljevalno šolo, formiran je bil odbor za izgradnjo cestnih povezav s Tržiščem, 

Sevnico in Škocjanom in tudi odbor za dograditev prizidka k tedanji šoli, ki je 

imela samo eno učilnico.  

Ljudje so bili zaradi slabih prometnih razmer in nepovezanosti z dolino 

kulturno in civilizacijsko zaostali.  Z raznimi vlogami za pomoč sta skušala 

izboljšati socialne razmere otrok. V kakšnih razmerah so živeli  tedanji prebivalci,  

je razvidno iz rezultatov ankete, ki so jo izvedli na šoli v šolskem letu 1936/37. Iz 

podatkov v anketi lahko razberemo, da otroci niso imeli ustreznih prostorov za 

prenočevanje, saj je dobrih 63 % dečkov spalo v hlevu, šupi ali delavnici. Precej 

otrok tudi  ni imelo ustrezne prehrane, kajti 43 % dečkov ni imelo vsak dan na 

voljo mleka, kar 45 % dečkov pa je vsak dan uživalo alkoholne pijače.   

 

 

»Anketa o življenju šolskih otrok v Dravski banovini«.  
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Tabela: Kopija originalnega zapisa ankete v Šolski kroniki.69 

 

                                                           
69 Šolska kronika 2, šolsko leto 1936/37 
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� ZAČETEK 2. SVETOVNE VOJNE 

Od 7. do 11. julija 1940 je na šoli na prošnjo tedanjega šolskega 

upravitelja  priredil higienski zavod iz Ljubljane  zdravstveno razstavo in 

predavanja z zelo pestro tematiko: nalezljive bolezni, spolne bolezni, jetika, prva 

pomoč, higiena doma in še z nekaterih drugih področij. Udeležba na predavanjih 

je bila dokaj dobra, saj se je predavanj udeležilo od 150 do 300 udeležencev. 

Tako je bilo aktivno delovanje takratnih učiteljev zelo pomembno za  

napredek kraja. Žal pa je vso zagnanost in razvoj dogodkov pretrgala druga 

svetovna vojna in ob tem  tudi kazenska premestitev učitelja Jurančiča, ki je 

januarja 1942 zapustil Telče in odšel v Šmarjeto. 

 

                      

 
 

21) SLIKA : Prvoobhajanci v šolskem letu 1939/40  ( Učitelja Josip in Leopoldina 

Jurančič in  župnik).70 

Upravitelj Nečimer Alojzij, ki je nadaljeval z delom na šoli Telče v 

šolskem letu 1941/42, je v kroniki o svojih predhodnikih  zapisal: »Oba sta bila 

zelo delavna. Jurančič Josip, znan pedagoški pisatelj, pisatelj šolskih knjig, se je 

uveljavljal tudi zunaj šole, zlasti na gospodarskem polju. Ustanovil je podružnico 

                                                           
70 Original fotografije hrani Minka Mrgole, Telče. 
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sadjarskega in vrtnarskega društva in v njej deloval kot tajnik. Pripravljal je tudi 

material za sadno sušilnico, ki se je par mesecev po njegovem odhodu zgradila na 

šolskem zemljišču. Mnogo si je prizadeval za izboljšanje ceste, kar se mu pa ni 

posrečilo. Pač pa je šoli pridobil veliko njivo, ležečo poleg šole, pripravil vse 

načrte za razširitev šole. Žal mu je vojna preprečila to izvedbo. Bil je spreten 

sadjar in čebelar. Ljudstvu se je zelo priljubil, zato je zelo potrto, ko ve,  da že več 

mesecev uživa vse tegobe političnega  jetnika v ljubljanskih zaporih.«71 

Ob razpadu Jugoslavije  so se tudi razmere na šoli precej spremenile.  

Meja med Italijo in Nemčijo je Telče postavila najprej na nemško stran, pozneje 

pa je potekala  po dolini pod Telčami (Telče so ostale na italijanski strani)  in  

razdelila šolski okoliš na  dva enaka dela.  Kljub temu pa so bili oddelki še dokaj 

močni. Ob koncu leta je bilo na šoli 168 učencev. Vendar  je bil obisk pouka zelo 

slab, zato je bil  pouk lahko  vsak dan dopoldne in popoldne, saj je vedno 

manjkalo veliko učencev.  

Društvo Q I I L ( Italijanska liktorska mladina v Ljubljani) je odprlo  

februarja 1942 na tukajšnji šoli šolsko kuhinjo za revne otroke, kjer je 30 šolskih 

otrok vsak delavnik prejemalo kosilo. 

V tem času je na Telčah živel tudi begunec  Franc Smerdelj, ki je bil 

organist in je ustanovil in vodil mladinski cerkveni pevski zbor. Dekleta so se z 

veseljem udeleževala vaj.  Rada pa so se tudi predstavila na kulturnih 

prireditvah.72 

                       

                                                           
71 Šolska kronika  II , šol. l. 1941/42, str. 68. 
72 Ustni vir: Minka Mrgole, Telče. 
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22) Fotografija : Pevski zbor z organistom, kaplanom in tedanjima učiteljema.73 

 

V šolskem letu 1942/43  je bilo delovanje šole za nekaj let  prekinjeno, saj 

je bil takratni upravitelj premeščen na Trebelno, na šoli pa je še nekaj mesecev 

poučeval Stane Kavčič, ki je šolo leta 1943 tudi zapustil.  V času od leta 1943 do 

1945 na šoli ni bilo pouka  in v tem času je bilo šolsko poslopje požgano. Šolo so 

požgali partizani, da bi s tem preprečili namestitev nemške postojanke  v njenih  

prostorih.74  

 

�  OBDOBJE PO 2. SVETOVNI VOJNI 

Čeprav se je pouk ponovno začel že v letu 1945/46, kronika za to obdobje 

ni napisana, ampak se nadaljuje zopet v letu 1947/48. Ker je bila zgradba požgana 

in neuporabna, je pouk potekal v zasebni hiši  Janka Mrgoleta, ki je bil tedanji 

predsednik KLO Telče in  Helene Tomažič, ki je bila lastnica zasebne trgovine. 

Leta 1952  pa so uredili zasilno učilnico v prostorih nekdanje  kaplanije, ker je 

Janko Mrgole potreboval prostore za svojo družino.75 

 

                                                           
73 Original  fotografije hrani Minka  Mrgole , Telče 25. 
74 Ustni vir, Alojz Mrgole, Telče. 
75 Šolska kronika II, šol.l.1952/53, str.108 
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23) Sliki: Janko Mrgole in Helena Tomažič, ki sta svoje prostore odstopila za 

delovanje šole. 

 

V šolskem letu 1947/48 je bilo vpisanih 128 učencev, poučevali pa so trije 

učitelji.  Ustanovljena je bila Pionirska organizacija, vendar se je v to organizacijo 

v šolskem letu 1947/48 včlanila le dobra polovica učencev. Postopoma so tudi 

starši spoznali, da članstvo v tej organizaciji pozitivno vpliva na otroke, zato že v 

letu 1949/50 zasledimo podatek, da so bili vsi učenci včlanjeni v Pionirsko 

organizacijo. 

 

Iz leta v leto se je izboljševala kulturno - socialna raven prebivalstva. V 

letih po vojni so na šoli pripravili povprečno 6 -7 kulturnih prireditev, ki so bile 

vedno bolj obiskane. V šolskem letu 1949/50 je šolska upraviteljica Anica Pirc 

zapisala, da je bila udeležba na prireditvah povprečno 200-250 gledalcev. Obenem 

pa je izredno poudarila pripravljenost in smisel otrok za nastopanje in izvajanje 

kulturnih prireditev. Iz leta v leto je bila tudi boljša povezanost  med starši in šolo.  

 

V vseh povojnih letih je najbolj pereč problem pridobitev  primernih 

prostorov za izvajanje pouka. Že v letu 1957/58 je bil ustanovljen odbor za 

gradnjo šole, ki mu celih deset let zaradi pomanjkanja sredstev ideje ni uspelo 

realizirati. Vendar pa so se v letu 1959 razmere nekoliko izboljšale, kajti v 

preteklem letu je Kmetijska zadruga Tržišče začela izgradnjo lastnih trgovskih 

prostorov na šolskem zemljišču. S tem pa  je bil šoli na voljo še en prostor, v 

katerem je bila doslej trgovina in so ga preuredili v učilnico. Odslej sta bili na 

voljo dve učilnici, ki pa še zdaleč nista bili ustrezno opremljeni za nemoten pouk.  

 

S težavo so pouk in organizacijo prilagajali prostorskim in kadrovskim 
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možnostim. V letu 1961/62 se je  pojavila celo bojazen, da bi šolo zaprli. V letu 

1964/65  se je  OŠ Telče priključila podružnična šola Primož, ki je v letu 1966 

dobila novo zgradbo. To pa je tudi ljudem tukajšnjega področja vlilo malo več 

upanja za izboljšanje pogojev in pridobitev novih prostorov. 

Junija 1968  so na sestanku na občini Sevnica sprejeli sklep o izgradnji 

nove OŠ na Telčah. Gradnjo je financiral Medobčinski sklad za prosveto in 

kulturo Novo mesto. Istega leta pa je  OŠ Telče postala podružnica OŠ Tržišče. 

Gradnja  je stekla dokaj hitro in v enem letu je bila zgradba dokončana. 31. 

avgusta 1969 je bila  nova šola odprta.  

 

Do leta 1972/73 je bila še osemletka, omenjenega leta pa je bila ukinjena 

podružnična šola Primož. Učenci 7. in 8. razreda podružnice Telče so se prešolali 

na matično šolo  Tržišče. Doslej so se učenci iz oddaljenih krajev prevažali v šolo 

z lojtrnikom, v letu 1972 pa je bil za potrebe prevozov izdelan poseben avtobus, ki 

je bil prilagojen  izredno slabim cestnim razmeram. Poleg že navedenih sprememb 

v tem letu se tu kot novost pojavi tudi šola v naravi. Učenci 4. razreda so tokrat 

prvič odšli v šolo v naravi  v Savudrijo. 

            

24) Slika : Učenci na poti v šolo šol. l. 1972/7376 

 

Postopoma so do leta 1978  na matično šolo prešolali celotno višjo 

stopnjo, tako da je  po tem  letu ostala na podružnični šoli Telče  le še nižja 

stopnja oziroma učenci od 1. – 4. razreda. 

                                                           
76Original prve slike hrani Knez Jože iz Šentjanža, druga slika pa je priloga v Kroniki OŠ Telče. 
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Leta 1981 sem se zaposlila na tej šoli in  dogajanja zadnjih let spremljala 

sama. Delo je potekalo v dveh kombiniranih oddelkih, število učencev pa se je iz 

leta v leto še zmanjševalo. Zaradi kadrovskih sprememb in vse manjšega števila 

otrok, tudi na matični šoli, je bil na sestanku jeseni 1987 sprejet sklep o začasni 

ukinitvi OŠ Telče in prešolanju učencev v matično šolo Tržišče. 77 

Preglednica: Število učencev na podružnični šoli   v zadnjih desetih letih. 

 

Zgradba, ki je bila stara le 20 let, je ostala prazna in vidno je začela 

propadati. Po ukinitvi šole so se pojavili razni interesenti, ki so bili tu pripravljeni 

organizirati industrijsko dejavnost, vendar to nekako ni zaživelo.  

                            

25) Slika :  Šola, ki sameva in propada.78   

 

                                                           
77 Glavni vir informacij o zgodovini šole na Telčah je bila šolska kronika. Vse podatke razen tistih, 

ki imajo posebej citiran vir, sem našla v njej.   
78 Foto: Dolenjski list, št. 5 - 1. februarja 2001. 
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Ker je zgradbo vedno bolj načenjal zob časa in jo je bilo treba vzdrževati, 

je bil tudi interes občine, da stavba dobi novega lastnika, ki bo poskrbel zanjo.  

 

Šola, ki sem jo opisala, je lep primer za  nastanek in razvoj šolstva na 

Slovenskem. S svojim začetkom leta 1901 sodi v  začetek obveznega  šolanja, s 

koncem v letu 1988 pa v obdobje, ki pomeni ukinjanje in zapiranje  podeželskih  

šol zaradi zmanjšanja števila učencev.  

Šola je bila sicer »začasno« ukinjena, vendar dvomim, da bo v prihodnosti 

še kdaj delovala, kajti znano je, da število otrok še vedno upada, zato so marsikje 

v boju za obstanek tudi danes še obstoječe šole.  
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TRGOVINA NA TELČAH 

� ZAČETKI TRGOVANJA 

Trgovanje v takšni ali drugačni obliki pozna svetovna zgodovina že zelo 

dolgo. Trgovina slovenskega zaledja se je začela razvijati nekako od začetka 14. 

stoletja, in sicer je tedaj vidno povečano trgovanje s primorskimi mesti. Trgovina 

večjega dela slovenskega ozemlja s primorskimi mesti je bila ena najvažnejših 

smeri tedanje trgovine. Proti primorskim mestom se je ob koncu 15.stoletja  in v 

začetku 16. stoletja usmerjal večji del tako kmečke kot tudi  meščanske trgovine. 
79 

V leto 1513 segajo tudi prvi podatki o trgovanju na področju Sevnice in 

okolice, kajti tega leta je salzburški nadškof  Sevnici podelil privilegij sejemskih 

pravic za 15. avgust in 6. december. Postavil je tudi tržnega sodnika, ki je skrbel 

posebej za trgovino. Do druge svetovne vojne je imelo živinske  in kramarske 

sejme še veliko drugih krajev današnje občine. 

 Deželna vlada je leta 1912 odobrila tudi dva sejma na Telčah: 31. maja in 

31 . julija.80 Cesarsko kraljevo trgovinsko ministrstvo je 9. junija 1851 izdalo 

dovoljenje za organizacijo letnega živinskega sejma na Telčah.81  Še danes živeči 

prebivalci pa se spominjajo, da je bil  še v letih pred drugo svetovno vojno v kraju 

živinski in kramarski sejem  na Jakobov ponedeljek (25. julij - Sv. Jakob je tudi 

zavetnik tukajšnje cerkve).82 
 

� TRGOVINA NA TELČAH 

Po letu 1900 pa so tudi krajani Telč dobili prvo trgovino. Leta 1902 je na 

Telčah  začel graditi trgovino premožnejši trgovec Fran Prijatelj  iz Tržišča. 

Hčerki Heleni je  zgradil trgovino na Telčah in  v  Registru trgovskih obratov, ki 

se nahaja v Zgodovinskem arhivu v Celju, sem našla zapis, da je  2. avgusta 1905, 

na Telčah 57, Franc Jermančič odprl trgovino z mešanim blagom. Prej omenjena 

Helena pa je bila njegova žena.  

V začetnem obdobju je bila trgovina dokaj dobro založena, saj je imela na 

                                                           
79 Ferdo Gestrin, Trgovina slovenskega zaledja,  Ljubljana .1965. str.41. 
80 Mojca Terčelj, Občina Sevnica, str.48 
81 Bregar: Telče 1252-2002, str. 443. 
82 Ustni vir: Alojz Mrgole, Telče. 
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zalogi tudi precej tehničnega blaga in železa. Ker pa je bila kar dvakrat oropana, 

je v naslednjih letih  oskrbovala prebivalce le z najnujnejšimi artikli.83 Leta 1908 

je trgovec v isti zgradbi registriral tudi gostilno, ki je delovala do leta 1921, potem 

pa je bila izbrisana iz registra, ker je bil omenjeni lastnik žrtev prve svetovne 

vojne. Od tedaj dalje žena ni imela več gostilne, pač pa le skromno trgovinico in 

tudi pošto.84 

 

 

                                                 

26) Slika: Trgovka Helena Jermančič s svojo hčerko Heleno, sinom Jožkom in 

vnukom Lojzetom.85 

Po prvi svetovni vojni,  9. septembra 1919  pa je v kraju zaživela še ena 

trgovina, ki jo je na Telčah odprla  Kristina Durjava, ravno tako hčerka trgovca, ki 

je deloval  v  Škocjanu. Kristina je imela najprej trgovino v zasebni hiši družine 

Mrgole, medtem pa si je ob očetovi pomoči gradila lastno hišo, v kateri je začela 

poslovati okoli  leta 1920.  Leta 1922 je v register obrti  vpisana še dodatna 

dejavnost, prodaja kruha in piva v zaprtih steklenicah.86 Poročila se je z Antonom 

Dolenškom  in skupaj sta  imela  trgovino do  druge svetovne  vojne, po letu 1950 

pa je bilo mogoče kupiti le še kakšne cigarete, občasno pa je  obratoval še manjši 

                                                           
83 Ustni vir: Lojze Jermančič, Krško. 
84 Ustni vir: Martin Jermančič, Drušče. 
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vinotoč. Prebivalci se spominjajo, da je bila njena trgovina dokaj dobro založena 

in je imela naprodaj več artiklov in tudi ceneje kot pri Jermančičevih.87 

 

 

 

                            

27)  Slika: Zgradba  Antona in Kristine Dolenšek, v kateri je bila trgovina - leta 

195088  in  decembra, 2004.89 

  

 

 

 

 

 

28)  Slika: Kristina in Anton Dolenšek – 

lastnika trgovine na Telčah na začetku 20. stoletja.          

 

 

 

 

 

Po  koncu druge svetovne vojne  so bile  ob obnovi porušene Jugoslavije  

                                                                                                                                                               
85 Original slike hrani Lojze Jermančič v Krškem. 
86 Zgodovinski arhiv Celje, Rregister  trgovinskih obratov, II. A – 6. 
87 Ustni vir: Martin Jermančič , Drušče. 
88 Original slike hrani Marta Dolenšek iz Novega Mesta 
89 Zgradba  ima še danes takšno obliko, kot jo je imela v času izgradnje, kajti omenjena lastnika 

nista imela naslednikov, zato je danes zgradba zaprta . Foto Andrej Mrgole,  december, 2004. 
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najprej po vseh malo večjih krajih ustanovljene nabavno prodajne zadruge - 

NAPROZA, katerih osnovna naloga je bila preskrba prebivalstva. Takšna zadruga 

je bila tudi na Telčah. Tedaj jo je vodila Helena Tomažič, delovala pa je v istih 

prostorih kot zasebna trgovina Jermančič.90 Leta 1949 je bil 6.  februarja izveden 

vpis  zadruge v sodni register  in sicer s sedežem na Telčah.  Naloga zadruge je 

bila oskrbovati z blagom prebivalce vasi, ki spadajo v  območje KLO Telče.  

Imenovan je bil upravni odbor zadruge, ki so ga sestavljali: 

- Anton Daničič, mizar iz Češnjic 

- Jože Skušek, ključavničar iz Jeperjeka 

- Valentin Udovč, kmet  iz Drušč 

- Jože Javoršek iz Češnjic 

- Alojzija Mislaj iz Rogačic91 

Kmetijska zadruga je najprej dobrih deset let  delovala v prostorih bivše 

Jermančičeve trgovine. Leta 1958 pa je Kmetijska zadruga Sevnica začela z 

izgradnjo novih poslovnih prostorov zadruge na Telčah.  Zgradili so jo na  

šolskem zemljišču, na mestu, kjer je bila med vojno požgana šola.  Tako so  leta  

1959 trgovino selili v nove prostore, šola pa je s tem dobila še eno učilnico več. 92  

Nov objekt na Telčah je bil za tiste čase moderno zasnovan, saj še danes 

služi svojemu namenu. Poleg trgovine je bila v novi stavbi planirana tudi 

predelava sadja, kar pa ni nikoli zaživelo.93  Prostori za trgovino se še danes 

uporabljajo kot skladišče za trgovsko blago. 

V začetnem obdobju je bila trgovina Telče samostojna, vendar so jo leta 

1954 združili s tržiško zadrugo. V zapisniku Občinskega ljudskega odbora( 

OBLO) Tržišče navajajo, da v sklopu zadruge delujejo tudi razni odseki kot so 

vinogradniški, strojni, živinorejski, trgovinski in odkupni. Nekaj kritik  je bilo 

tedaj izrečenih na račun odnosa uslužbencev trgovine  do kupcev in tudi do 

njihovih službenih dolžnosti.94 

 

 

                                                           
90 Ustni vir :Janez Valant, Kaplja vas. 
91 Zgodovinski arhiv Celje, KLO Telče, škatla 1. Vpis zadruge v sodni register. 
92Šolska kronika II, str. 155. 
93 Ustni vir: Janez Valant, Tržišče. 
94 Zgodovinski arhiv Celje, Zapisniki sej OBLO Tržišče,  škatla 2. 
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V trgovini  na Telčah  je  do leta 1950 delalo več trgovcev, leta 1951 pa se 

je tu zaposlil Anton Grm, ki je bil poslovodja vse do leta 

1968  in se je poleg prodaje precej ukvarjal tudi z odkupom 

sadja, lesa in drugih pridelkov, ki so jih ljudje pridelali 

doma. V tem obdobju je   bila zadruga na Telčah  znana po 

daleč največjem odkupu raznovrstnih pridelkov.  

 

29) Slika: Trgovec Anton Grm, ki je  uspešno vodil odkupe na Telčah.95 

 

Poleg  jabolk, hrušk, kostanja, fižola, suhih hrušk maslenk, gob  so 

odkupovali celo bukov žir in kostanjeve ježice za usnjarsko industrijo. Janez 

Valant se spominja, da je bilo v najboljših letinah odkupljenih  tudi 20 ton suhih 

maslenk, katerih glavni odjemalci so bile bolnice, ki so jih uporabljale za kuhanje 

kompotov bolnikom, kajti maslenkam so pripisovali pozitivne zdravilne učinke.   

 

 

 

30)      Slika: Trgovina na Telčah, ki je bila zgrajena leta 1959. 96 

 

Trgovina je dokaj uspešno delovala  z nekaterimi preureditvami in 

                                                           
95 Original fotografije hrani Slavka Slapšak, Telče. 
96 Original hrani Slapšak Mirko, Telče 
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adaptacijami vse do zadnjih let 20. stoletja. Po letu 1968 se je zamenjalo več 

trgovcev, v trgovini pa je bilo možno kupovati raznovrstno blago, tako vsakdanje 

gospodinjske in življenjske potrebščine kot tudi tehnično blago, gradbeni material 

in  tekstil. Vse do devetdesetih let  so v okviru trgovine potekali tudi odkupi. 

  V obdobju modernizacije trgovin in zmanjševanja kupne moči 

prebivalstva pa je vodstvo Kmečke zadruge Sevnica ugotovilo, da trgovina na 

Telčah ni več rentabilna. Zgradba je bila potrebna temeljite obnove in adaptacije,  

zato so se odločili za prodajo.  Prebivalci  so se že bali, da bodo ostali brez 

trgovine, kajti kljub temu, da so današnje prometne razmere drugačne in so se 

razdalje med kraji zmanjšale, bi mnogi prebivalci trgovino na tem območju zelo 

pogrešali. 

Vendar sta se za nakup  zgradbe odločila trgovca Bojan in Zdenka Golčar 

in tako tudi po letu 2001 nadaljujeta  z obratovanjem  trgovine, ki zaenkrat dokaj  

dobro posluje. 

V letošnjem letu torej mineva 100 let, odkar je v kraju začela delovati prva 

trgovina. Ta je bila tedaj v zasebni lasti.  Tudi danes imajo Telče  zasebno 

trgovino  in upamo, da bo  uspešno delovala tudi v prihodnje. 

 

METEOROLOŠKA POSTAJA NA TELČAH 

Januarja 1924 je bila na Telčah ustanovljena Meteorološka postaja. 97 Do 

leta 1929 so jo vodili učitelji, ki so delovali na šoli.  Tudi po tem letu je  po 

pripovedovanju ljudi še delovala vremenska postaja, ki jo je vodil Anton 

Dolenšek.98 

Iz statističnih poročil Meteorološkega zavoda Slovenije pa lahko 

razberemo, da je vremenska postaja delovala na Telčah tudi v drugi polovici 20. 

stoletja, kajti v preglednicah lahko najdemo podatke o količini padavin in številu 

dni s snežno odejo  na Telčah za obdobje 1961 do 2000. V zadnjih letih je postajo 

vodil Medvešek Leopold. Po informacijah  uslužbenca Hidrometeorološkega 

zavoda Ljubljana pa je leta 2003 postaja prenehala delovati.  

 

                                                           
97 Šolska kronika, šol.l. 1923/24. 
98 Ustni vir: Žnidaršič Alojz, Telče. 
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GRADNJA CEST 

Do leta 1936 je bilo v kraj mogoče priti po izredno težko dostopnih poteh, 

saj so do vasi vodili le kolovozi in pešpoti. Jeseni leta 1937 pa so posestniki  in 

družbe, ki so delovale na tem področj,  odposlale na Kraljevsko bansko upravo 

dopis, s katerim so opozorile na to problematiko.99  

Boljše cestne povezave so  razni poslanski kandidati obljubljali že vrsto 

let.   Tokrat pa so se obljube začele tudi izvrševati.  Še isto jesen je bila trasirana 

cesta Radna – Laze. Januarja 1938 pa so se krajani udeležili velikega  zborovanja, 

na katerem so se dogovorili o konkretnih akcijah v zvezi z gradnjo. Izvolili so 

petčlanski odbor in 26 odbornikov, ki so   kot predstavniki zastopali  sosednje in 

okoliške  vasi. 

                           

            Odbor:    

            PREDSEDNIK- Josip Anžič -župnik 

PODPREDSEDNIK: Janez Mrgole, Telče11 

PODPREDSEDNIK: Alojz Borštnar  

           -župan in poslanec, Tržišče 23 

PODPREDSEDNIK: Janez Rak, Laze 3. 

           TAJNIK : Josip Jurančič 100 

 

31) Slika : Janez Mrgole - posestnik s Telč, ki je bil  več let  tudi predsednik 

šolskega odbora.101 

Posestniki so zemljišča za gradnjo odstopili brezplačno, poleg tega pa so bili 

pripravljeni še sodelovati z lastnim delom in vožnjami. 102   

Avgusta 1939 so pričeli z deli na cesti Malkovec - Slančji Vrh. Osmega 

oktobra pa je bila otvoritev  proge  Sevnica - Tržišče.103 Leta 1945 so bili 

oblikovani Krajevni ljudski odbori(KLO)  in  od tedaj dalje je tudi gradnja cest 

potekala pod vodstvom KLO Telče, ki je poleg vasi Telče vključeval še več 

                                                           
99 Šolska kronika II, šol.l.1936/37. 
100 Šolska kronika II, str. 35 
101 Originalno  fotografijo hrani Franc Mrgole, Telče 21. 
102 Šolska  kronika II, str.34-36. 
103Šolska kronika II, str.50. 
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okoliških vasi. Leta  1947  je KLO Telče prejel 1000 din posojila za obnovo ceste 

Malkovec - Slančji Vrh. Z deli so pričeli 28. aprila, vendar so bila dela 

zaustavljena zaradi neplačanih davščin, nakar se je KLO na takšno odločitev 

pritožil in nadaljevali so z gradnjo. V poročilu o delu za prvo polovico leta 1947 

navaja KLO Telče, da se popravilo ceste od Slančjega Vrha do Telč uspešno 

nadaljuje. Na cesti je bilo dnevno zaposlenih 14 do 32 ljudi. Kot pozitivno  

navajajo tudi dejstvo, da so ljudje lahko ob tem zaslužili in so tako z odobrenim 

kreditom imeli dvojno korist: boljšo cesto in boljši socialni položaj.104Leta 1948 

so uslužbenci KLO  naslovili na Okrajni ljudski odbor  v Trebnjem prošnjo za 

namestitev cestarja za vzdrževanje ceste. Veliko del  so pri popravilu cest opravili 

prebivalci sami, saj so v KLO-ju določili obveznosti posameznega gospodarja in 

izdali razglas: 

 »V soboto, to je 3. 12. 1951 bomo popravljali pot od Nove Gore proti 

Velikim Druščam. Vsak, kdor to pot rabi, se mora udeležiti. Kdor ima vprežno 

živino, naj pride z vozom, drugi pa s pripravnim orodjem.«105 

Počasi se je stanje na cestah izboljševalo  in leta 1969 so izpeljali 

obširnejša gradbena dela na cesti Laze – Sevnica, ki je bila doslej le kolovozna 

pot, potem pa je bil po njej za silo  možen  prevoz. Dela so potekala pod okriljem 

gozdnega gospodarstva, izvajalo pa jih je  cestno podjetje Sevnica, pri čemer so z 

udarniškimi akcijami sodelovali tudi prebivalci celotnega hribovskega področja. 
106 

Tako je vas postopoma pridobila cestno povezavo iz Tržišča preko Telč do 

Sevnice, vendar je bila cesta pogosto v zelo slabem stanju, kajti teren je zelo 

razgiban in vremenske razmere so cesto pogosto onesposobile. Tukajšnji 

prebivalci so se zelo razveselili prvih kilometrov asfaltirane ceste na relaciji 

Tržišče - Malkovec. Z gradnjo so pričeli leta 1976,  sedmega avgusta 1977  pa so 

v krajevni skupnosti proslavljali ob krajevnem prazniku  svečano otvoritev. Ob tej 

priložnosti so  odkrili  tudi spomenik  v Tržišču v počastitev žrtvam NOB.107 

Po letu 1987 se je bilo tudi na Telče mogoče pripeljati po asfaltirani cesti 

                                                           
104 ZA Celje, KLO Telče, škatla 1, poročilo o delu 1947. 
105ZA Celje, KLO Telče , škatla 1. 
106 Vir: Anton Ilaš ,Telče. 
107 Ustni vir: Ivan Pungerčar, Malkovec. 
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od Malkovca do Telč. Izgradnja omenjene ceste  je bila   tudi v srednjeročnem 

planu občine Sevnica. Pri gradnji so sodelovale tudi enote Jugoslovanske ljudske 

armade in novembra 1987 je bila ob občinskem prazniku slovesna otvoritev, 

katere zaključek smo pripravili krajani v šoli na Telčah.108 Ob tej priložnosti smo  

s pomočjo  prispevkov vaščanov asfaltirali cesto skozi vas in uredili  električno 

napeljavo s podzemnimi  kabli. Po tem letu je ostalo še kar nekaj odsekov 

makadamskih poti, ki so bile potrebne neprestanega vzdrževanja in obnavljanja. 

Leta 1993 so asfaltirali  najbolj kritičen odsek ceste proti Sevnici  na relaciji 

Laze–Sevnica. To je bila cesta, ki je bila za tukajšnje prebivalce zelo pomembna, 

saj se je dnevno v Sevnico  vozilo precej naših krajanov, ki so bili zaposleni v 

tamkajšnjih podjetjih. Ureditev te ceste je ljudem pomenila veliko olajšanje na 

poti v službo. 

Do leta 1989  je bila zelo slaba tudi cestna povezava s sosednjim 

Škocjanom. Tega leta pa so občinske oblasti v sodelovanju s sosednjo občino 

poskrbele tudi za asfaltacijo tega kritičnega odseka. 

 Na poti do Telč sta tako ostala le še dva krajša odseka ceste, ki sta bila 

makadamska . Leta 2001 je  asfaltno prevleko dobil odsek ceste  Telče – Laze. 

Zadnji  km ceste iz vasi Telče  proti sosednji občini Škocjan pa je bil 

asfaltiran  leta 2002, tik pred praznovanjem občinskega praznika, ki smo ga tega 

leta proslavljali ravno v naši vasi. 

 

 

PROMET IN PROMETNA SREDSTVA 

Ker so bile cestne povezave zelo slabe in neprimerne za vožnjo z raznimi 

vozili, poleg tega pa v kraju ni bilo premožnejših prebivalcev, ki bi si lahko kupili 

modernejša prevozna sredstva, je na Telčah dolgo ostal kot edino prevozno 

sredstvo voz. V nekoliko premožnejših družinah pa so za prevoze uporabljali 

»zapravljivčka« ali kot so ga po domače imenovali »federvagen«.  

                                                           
108 Dolenjski  list, 1987, št. 25, str. 6. 
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32)  Slika : Takšen »zapravljivček«   je bil v obdobju po drugi svetovni vojni  

sorazmerno 

udobno  vozilo.109 

 

Tudi kolo je bilo v kraju znano prevozno sredstvo, vendar je bilo prav tako 

redko. 

Prvi motor in tudi avto  v vasi je imel trgovec Anton Grm. Že leta 1956   

se je na Telče  pripeljal  z mopedom TOMOS,  leta 1958 pa je imel motor znamke 

PUCH 250 SGS, ki je tedaj veljal za zelo kvalitetno vozilo.  

Že leta 1959 pa se je  pa se je po Telčah vozil z osebnim avtomobilom znamke 

FORD.   

                                                         

33)  Slika : Trgovec Grm Anton in njegov avto leta 1960.110 

                                                           
109 Original slike hrani Jožef Mrgole, Telče. 
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Okoli leta 1965 je bilo v vasi že nekoliko več mopedov in motorjev. Še 

vedno pa so ljudje precej potovali peš.  Tako je veliko tukajšnjih prebivalcev 

vsakodnevno hodilo peš na delo v osem kilometrov oddaljeno Sevnico.  Po letu 

1965 je bilo vse pogostejše vozilo tudi v naših krajih legendarni »FIČO«, ki je bil 

za tedanje razmere idealno vozilo.  

  

Slika: »Fičo« kot pomembno prevozno sredstvo v  sedemdesetih letih  

20.stoletja.111 

 

 

Leta 1972  je v vas pripeljal prvi avtobus, ki so ga v podjetju TAM izdelali 

namenoma za to hribovsko področje. Prilagojen je bil izredno slabim razmeram in 

je bil tako rekoč nekakšno terensko vozilo. Namenjen pa je bil prevozu šolskih 

otrok na matično šolo v Tržišče. Svojo prvo vožnjo je opravil  22. novembra 

1972.112 Šofer avtobusa je bil Jože Knez iz Šentjanža, ki se prvih voženj še danes 

spominja z neprijetnimi občutki. 

 

Leta 1982  je avtobusno podjetje IZLETNIK Celje uvedlo delavsko progo 

Telče –Sevnica. Tega so se vsi zaposleni zelo  razveselili, saj se jim je s tem 

izredno olajšal prihod na delo. V prvih letih je avtobus vozil za tri delovne izmene 

in na delo se je z njim s celotnega hribovskega področja prevažalo preko sto  

                                                                                                                                                               
110 Original slike hrani Zvonka Felicijan , Šmarčna. 
111 Original slike hrani Jožef Mrgole, Telče. 

112 Kronika OŠ Telče, str. 219. 
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zaposlenih . Na omenjeni progi je vozil šofer Jožef Mrgole s Telč. Po letu 1990  je 

zaposlenost ljudi postopoma upadala. Iz leta v leto so se izboljševale cestne 

razmere, zato so se ljudje vse pogosteje vozili z lastnimi vozili, podjetja pa so 

ukinjala prevozne pogodbe s prevoznikom. Zato se  je število potnikov na  

avtobusu iz leta v leto zmanjševalo. Marca leta 1994 je šofer Jožef Mrgole 

zapustil podjetje Izletnik, maja istega leta pa je bila ukinjena tudi delavska proga z 

obrazložitvijo, da ni rentabilna zaradi premajhnega števila potnikov.113  

V istem obdobju je potekala tudi avtobusna delavska linija podjetja 

Gorjanci  in sicer v smeri Telče – Krmelj, kjer je bilo precej delavk zaposlenih v 

podjetju Lisca. Na tej relaciji je vozil voznik Franc Božnar  z Malkovca, vendar je 

bila tudi ta proga  leta 1994 ukinjena. 

Sedmega marca 1994 pa je začela obratovati nova avtobusna linija  na 

relaciji Telče - Tržišče – Šentjanž – Mokronog - Novo mesto. To je bila linija za 

prevoz srednješolcev. Do tega dne srednješolci z našega področja niso imeli 

možnosti organiziranega prevoza do srednjih šol v Novem mestu. Nekateri so se z 

motorji in kolesi prevažali do železniške postaje v Tržišču, nato pa v Novo mesto 

z vlakom, ki je bil zelo natrpan. Avtobusno linijo sta uvedla, z velikimi napori za 

pridobitev vseh dovoljenj, zasebna prevoznika Jožef Mrgole  s Telč in Mirko 

Novak iz Podgorja pri Sevnici. Tudi ta pridobitev je bila za življenje v kraju zelo 

pomembna in dobrodošla, saj je  tako srednješolska mladina dobila možnost, da je 

v času šolanja prebivala doma. 

 

 

                                                           
113 Ustni vir:Jožef Mrgole, Telče. 
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TELČE IN DRUGA SVETOVNA VOJNA 

 
Socialni položaj prebivalstva v teh hribovskih predelih je bil v času med 

obema vojnama zelo kritičen. Ljudje so bili politično nezainteresirani  in vdani v 

usodo. Takratni politični veljaki so  delovali predvsem v dolini in se za hribovsko 

področje  niso zmenili, razen v času pred volitvami, ko so ljudem  mnogo 

obljubljali in si tako pridobivali volilce.114  

Tega so se tudi prebivalci zavedali in med njimi je veljalo reklo: »Kdor se 

z Mokronajzarjem ali Škocjancem brati, ne bo imel kmalu kje orati.«  

V letih pred drugo svetovno vojno so se začela ustanavljati društva fantov 

in deklet, preko katerih se je kmečko prebivalstvo povezovalo  z delavskim 

gibanjem. Tako je v tem času tudi na Telčah nastalo društvo pod vodstvom 

učitelja Josipa Jurančiča. Društvo je delovalo na socialnem in gospodarskem 

področju, oblastem pa ni bilo po volji, kajti pod to krinko se je skrivalo tudi 

politično delovanje društva. Kljub temu, da je takratna oblast premestila vodjo 

društva na drugo mesto, ji delovanja ni uspelo zatreti, kajti pod pritiskom 

prebivalstva  so pred volitvami ugodili zahtevi ljudi, naj se Jurančič vrne. Z 

delovanjem navedenega društva je dogajanje v kraju postajalo vedno bolj 

razgibano. Tako so bili izoblikovani pogoji, da je bila na Telčah konec novembra 

1939 ustanovljena prva partijska celica KPS na področju današnje KS Tržišče.115 

 

V  letu 1939 pa so tudi na tem področju zaslutili vojno nevarnost, ob 

čemer so ljudje reagirali  zelo zbegano. Večina ljudi je prenehala delati  in si 

privoščila »še zadnje užitke«  s popivanjem in zabavo. Nekateri pa so v takšnih 

razmerah zapustili kraj in odšli na tuje. Marca 1940  so tudi prebivalci naše vasi 

opazili zelo močan, nenavaden severni sij, ki so si ga razlagali, kot napoved hudih 

časov, ki prihajajo. 116 

 

Aktivno so se začeli pripravljati na izgradnjo sušilnice sadja, ki naj bi 

ljudem v prihodnosti pomenila velik dohodek. Toda kljub optimizmu in boju za 

                                                           
114 KS Tržišče v NOB, str.7 
115KS Tržišče v  NOB. str. 8 
116 Kronika OŠ Telče II , šol. l. 1939/40, str. 65,66 
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boljšo prihodnost, pisec kronike ne more mimo težav, ki jih prebivalstvu povzroča 

vojna. Ljudje nimajo hrane, obleke in obutve.  Ker je naselje tik ob meji, je  

sprejelo precejšnje število beguncev,  ki so jim ljudje  kljub uboštvu bili 

pripravljeni nuditi streho nad glavo in deliti hrano z njimi.  

Aprila 1941 so prebivalci občutili močne spremembe ob razpadu 

Jugoslavije in razkosanje ozemlja med Nemčijo in Italijo. V vas so pribežali 

begunci in vaščani so jim po svojih močeh pomagali. Poleg tega, da so jim 

ponudili streho nad glavo, so jim odstopili tudi  nekaj zemlje, da so pridelali vsaj 

malo krompirja in fižola. Beguncem je streho nudila tudi šola. Šolski upravitelj je 

tudi v šolski kroniki za leto 1941/42 opisal socialni položaj prebivalstva . 

Ugotavlja, da ljudem manjka živeža, obleke in obuval. Starši nimajo denarja za 

nakup najnujnejšega blaga, poleg tega pa ga tudi nimajo kje kupiti, zato otroci ne 

morejo obiskovati šole. 
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TEMELJI OBMEJNE POSTOJANKE  IZ 2. SVETOVNE VOJNE 

Iz obdobja, ko  je po obrobju  vasi potekala nemško – italijanska meja, so še danes 

ohranjeni temeljni stebri opazovalnice. Mejo so nemški okupatorji zaznamovali s 

široko ter različno visoko ograjo iz bodeče in navadne žice, jo zaminirali in še 

dodatno utrdili z zemeljskimi utrdbami.117 Ostanki takšne utrdbe so še danes vidni 

na gričku severozahodno   nad vasjo Telče. Z obmejne opazovalnice so nemški 

vojaki nadzirali gibanje prebivalcev v obmejnem območju. Prebivalcem kraja je 

življenje ob meji ostalo  močno  v spominu,  kajti  pogosto so bili izpostavljeni 

nevarnostim, ko so pri ilegalnih prehodih skušali priti na drugo stran meje, kjer so 

imeli svoja zemljišča.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34) Slika: Temelji nemške obmejne opazovalnice iz časa 2. svetovne vojne. 118  

 

                                                           
117Janez Kos, Še pomnimo, Spomini Šentjancev, Krmeljčanov in Tržiščanov na izgnanstvo in 

begunstvo, 1999, str.14. 
118 Foto: Andrej Mrgole, december, 2004. 
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 SPOMENIK IZGNANCEM 

Leta 2002  je Društvo izgnancev in beguncev  Tržišče skupaj s Krajevno 

skupnostjo  Tržišče postavilo na Telčah spomenik v  počastitev in spomin vsem 

izgnancem, ki so bili v času druge svetovne vojne izgnani v tujino  in so morali 

zapustiti svoje domove.  Spomenik je   oblikoval arhitekt  iz domače krajevne 

skupnosti Damjan Popelar. 

 

Spomenik je postavljen na lokaciji, po kateri je pred šestdesetimi leti 

potekala mejna črta. Simbolizira absurdnost vojne,  rane v spominu in času. Idejna 

zasnova je bila še nekoliko širša, kot je bila dejanska izvedba. Prvotni načrt  je 

namreč predvideval zarezo v cesti, v katero bi vstavili medeninast profil, nato pa 

bi se ta zareza nadaljevala v ozko žlebino iz belega betona kot  simbol brezna, ki 

ga je povzročila tedanja razdelitev in težak prehod z ene na drugo stran meje. 

Vendar so se morali posegu v cesto odpovedati, ker niso dobili ustreznih soglasij 

cestnih služb. 

                        

35) Slika: Načrt izgradnje spomenika, kot ga je predvidel arhitekt Damjan 

Popelar.119 

 

                                                           
119Damjan Popelar, Kopija načrta spomenika izgnancem in beguncem na Telčah, 2002. 
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36) Slika: Spomenik , ki so ga odkrili ob občinskem prazniku novembra 2002 na 

pobudo Društva izgnancev in beguncev  Tržišče.120 

 

 POŠTA NA TELČAH 

 SPLOŠNA ZGODOVINA POŠTE 

Potreba po prenašanju sporočil je obstajala med ljudmi že od nekdaj.  

Skozi zgodovino pa so se spreminjala tako sporočila kot tudi  način sporočanja. Iz 

stoletja v stoletje se je način prenašanja sporočil  spreminjal, izboljševal in 

poenostavljal. Začetek poštnega prometa  na Dolenjskem sega podobno kot na 

celotnem slovenskem ozemlju  v obdobje Rimljanov.  

Rimljani so sistematično gradili cestno omrežje in po teh poteh je potekal 

tudi poštni promet. V tem času je bila poštna služba v rokah države. V srednjem 

veku ne poznajo posebne organizacije za prenašanje sporočil, pač pa so sporočila 

prenašali neorganizirano razni potujoči trgovci, pevci in pridigarji. Pisma pa so 

prenašali svobodni, zaupanja vredni posamezniki.  

Kot začetek institucije v Sloveniji štejemo leto 1500, kajti tedaj je nekaj 

mesecev trajala  državna poštna zveza  od Insbruka preko Lienza in Gorice na 

                                                           
120 Foto : Andrej Mrgole, december,2oo4. 



Zvonka Mrgole                                                     TELČE – od prve omembe v pisnih virih do danes 

Pedagoška fakulteta Maribor                                                                                     Razredni pouk 70 

Kranjsko do Ljubljane.  

Začetek 18. stoletja  je prinesel na poštnem področju korenite spremembe. 

Povišane so bile poštne pristojbine, vpeljana je bila tudi prva uradno izdana 

pisemska tarifa za vse avstrijske dedne dežele. V 19. stoletju so na območju 

Dolenjske delovale tri poštne postaje, med Ljubljano in Karlovcem pa je potekala 

redna pošta dvakrat tedensko. Sredi 19. stoletja je vodstvo pošte prevzelo finančno  

ministrstvo, vendar jo je že leta 1949 prevzelo Ministrstvo za trgovino, obrt in 

javna dela. Sredino tega stoletja je zaznamovala tudi poštna reforma, ki je uvedla 

plačevanje poštnine vnaprej z uvedbo poštne znamke. Ob koncu 19. stoletja je 

odprl vrata poštni urad Tržišče, ki je v neposredni bližini Telč. 121 

 

POMOŽNA POŠTA TELČE 

Že pred prvo svetovno vojno je v kraju  Telče delovala poštna nabiralnica. 

Delovati je začela 12. maja 1914. Prva voditelja pošte sta  bila učitelja   Tit  in 

Marija Grčar, ki sta bila v šolskem letu 1914/15 z odlokom imenovana na delovno 

mesto učiteljev  na Telče. Od decembra 1919 pa je delo poštarice opravljala 

Helena Jermančič, ki je v času od 1924 do 1930 vodenje pošte predala Ivanu 

Mrgoletu, po letu 1930 pa  je zopet prevzela vodenje poštne nabiralnice. Poštno 

zvezo  s Tržiščem je vzdrževala trikrat na teden.122  

Pomožna pošta na Telčah je delovala vse do druge svetovne vojne v 

sklopu trgovine Jermančič na Telčah  57. Po drugi svetovni vojni pa je pomožna 

pošta delovala v okviru Kmetijske zadruge Telče do leta 1954. Leta 1952 se je 

pripravljala reorganizacija ureditve KLO–jev  ter priprava novih občin. Tedaj je 

direkcija PTT Ljubljana  predlagala, da se z ukinitvijo KLO Telče ukine tudi 

pomožna pošta na Telčah, kajti ugotavljajo, da je število pošiljk zelo majhno, saj 

opravi pomožna pošta z vsako odpravo trikrat tedensko komaj 7 navadnih pošiljk, 

mesečno pa 3 priporočena pisma in 4 vplačila.   

                                                           
121 Marjeta Bregar, Pošta na Dolenjskem do leta 1918,Novo mesto, 2004, str.11 do 67 
122Bregar, Telče 1252-2002. str.446 
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37) Slika: Karta poštnih zvez L.R. Slovenije po letu 1954.123 

 

V zapisniku seje OBLO Tržišče  dne 14. aprila 1954  lahko preberemo 

sklep o ukinitvi pomožne pošte na Telčah, na pošti Tržišče pa so zaposlili še 

enega poštarja.  Dva poštarja sta dostavljala pošto po vsej občini na dom 

vsakodnevno ali  vsak drugi dan.124 

Za poštni promet v kraju še danes skrbi Pošta Tržišče. Dostava pošte je 

vsakodnevna. Za celotno področje skrbita dva poštarja. Dolžina poti, ki jih 

opravita vsak dan, znaša okoli 160 km. Povprečno število pošiljk pa se od tedaj 

tudi precej razlikuje. Po podatkih, ki jih PTT beleži  o poslovanju, ima pošta 

Tržišče danes  povprečno mesečno dostavo: 130 paketov, 15971 pisemskih 

pošiljk, 800 priporočenih pošiljk in 12000 raznovrstnih tiskovin-reklamnih 

obvestil. 125 

 

 

                                                           
123 Pošta na Slovenskih tleh, Ljubljana, 1997 str. 460. Na karti so Telče označene kot pomožna 

pošta brez telefona. 
124 ZA Celje , OBLO Tržišče, škatla 2 
125 Ustni vir: Dominik Povše , poštni uslužbenec na pošti v Tržišču. 
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NAPELJAVA TELEFONA 

Krajani dolgo niso čutili potrebe po telefonu. Vse kar so imeli opraviti, je 

bilo mogoče urediti s pomočjo pošte. Zato ni bilo posebnega interesa  za izgradnjo 

telefonskega omrežja.  

Prvo akcijo za izgradnjo telefonskih priključkov so  začeli izvajati v 

sklopu Krajevne organizacije SZDL Telče leta 1963. Tedaj so prejeli predračun  

OSNOVNE PTT ENOTE VIDEM-KRŠKO, ki  je znašal 1,988.000 din. Krajani 

pa naj  bi sami prispevali drogove. Do januarja 1964  so prebivalci desetih vasi od 

Tržišča do Rogačic  zbrali podpise o pripravljenosti sodelovanja in sofinanciranja  

izgradnje telefonskega omrežja. 

VASI DROGOVI DELO -URE IZKOP JAM DENAR 

Slančji Vrh 4 40 -- 1.000.- 

Telče 48 4(s konjem) 43           26.500.- 

Drušče-vel 20 --- 17 3.300.- 

Drušče-male 27 --- 4 --- 

Zgornje Vodale 6 8 6 1.000.- 

Telčice 32 --- 23 8.000.- 

Rogačice 47 16 18 --- 

Križ 3 2(s konjem) 8 2.000.- 

Pečice 2 70 --- ---- 

Hantin 14 --- --- 2.000.- 

Skupaj 203 162 119           43.800.- 

 

Zbrana sredstva  so glede na predračun zelo majhna in  v nadaljevanju 

nekateri krajani še vedno niso obupali, ampak so upali, da bodo skupno s 

Kmetijsko zadrugo Krmelj, Šentjanž in Telče  akcijo uspeli izpeljati, vendar s to 

napeljavo ni bilo nič.126 

Ponovno so začeli z akcijo za izgradnjo telefona iz smeri Sevnice preko 

Laz in Primoža do Telč. Akcijo je vodil tedanji učitelj na  podružnični šoli Telče 

Anton Ilaš. Leta 1975 je bila  oblikovana trasa in tedaj je občina že nakazala 

finančna sredstva krajevni skupnosti Primož. Ker je tudi ta gradnja padla v vodo, 

                                                           
126 Zapisniki in dopisi  KO SZDL Telče , 1964. 
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so krajani Primoža sredstva porabili za ureditev cest.127  

Skoraj dvajset let pozneje pa je na območju KS Tržišče zopet stekla akcija 

za napeljavo telefona na Telče in ostale vasi v okolici. Leta 1994 so bile 

podpisane pogodbe med naročniki in izvajalcem PTT podjetjem Slovenije, 

poslovno enoto PTT Novo mesto. Istega leta jeseni je bila priključitev telefonskih 

priključkov  realizirana.  S tem pa so se tudi našim krajanom skrajšale poti, 

predvsem pa se je izboljšala povezanost z dolino. 

 

 

ELEKTRIFIKACIJA 

V današnjem času si življenja brez električne napeljave ne moremo 

predstavljati, pa vendar so naši predniki še pred šestdesetimi leti živeli brez nje. 

Razvoj elektrike se je začel po letu 1866, ko je Siemens izdelal prvi  uporabni 

dinamo. Prednosti, ki jih je dajala, so najprej spoznali v industriji in obrti, 

nekoliko kasneje pa so jo začeli uporabljati tudi za razsvetljavo cest in trgov. Za 

razsvetljavo stanovanj so jo začeli uporabljati po odkritju žarnice. V začetnem 

obdobju je bila elektrika privilegij premožnejših slojev in je veljala kot luksuz. 

Vse potrebščine in material ter tudi poraba energije je bila izredno draga. Vendar 

se je elektrika kljub vsemu v nekaj desetletjih razširila po celotnem civiliziranem 

svetu. Na Slovenskem so elektriko prvikrat uporabili v osemdesetih letih 19. 

stoletja. Tedaj  so se pojavili lastniki, ki so kupovali električne agregate, tik pred 

iztekom 19. stoletja pa najdemo omembo treh elektrarn na Slovenskem.128 

Na našem območju  so začeli graditi  električno omrežje  šele po drugi 

svetovni vojni po letu 1945. V prvih letih, nekako do leta 1950, so obnavljali 

poškodovano omrežje, po tem obdobju pa so nadaljevali z izgradnjo proti 

hribovskim predelom. Člani KLO Telče so 15. marca 1952 na redni seji 

razpravljali med drugim tudi o nadaljevanju  elektrifikacije, čemur so nameravali  

posvetiti kar največ pozornosti. 129 

V šolski kroniki  je tedanji upravitelj Ciril Muc o elektrifikaciji zapisal: 

                                                           
127 Vir: Anton Ilaš ,Telče. 
128 Zgodovinski krožek OŠ Tržišče, Novosti, ki so spreminjale življenje ljudi v Tržišču, 

Zgodovinska raziskovalna naloga, 2003, str. 14. 
129 ZA Celje, OBLO Tržišče, škatla 2. 
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»Dne 26. 7. 1953 je bila otvoritev elektrike. Daljnovod vodi od Lepega Doba do 

Telč, skupni stroški znašajo okoli  5.000.000 din. Ogromno je bilo žrtev in napora. 

Tovariš Štrukelj nam je stal stalno ob strani. Ima velike zasluge, da smo uspeli s 

povlekom.  Elekrtifikacijski odbor so tvorili zastopniki vseh sosednjih vasi v 

območju naše transformatorske postaje. Najpožrtvovalnejša sta bila tovariš  

Janez Novak iz Telčic  ter Anton Jene iz Križa. Tajniške posle je vodil Ciril 

Muc.«130 

O opravljenih delih je podal poročilo za leto 1953 tudi OBLO  Tržišče  : 

»Napeljan je daljnovod na Telče v dolžini 8 km in narejen nov transformator z 

vsemi stroji. V vasi Telče je izvršena dokončna  napeljava in sveti luč že vse od 

maja letos. Trasirano je za povlek voda v vse ostale vasi….«131 

Ob priključitvi električnega omrežja ne Telčah so vaščani priredili vaško 

veselico, s katero so proslavili pomemben dogodek.132  

Leta 1954 so dokončali tudi  izgradnjo omrežja v sosednjih vaseh: 

Jeperjek, Otavnik, Slančji Vrh, Vodale, Marendol, Artiče, Križ, Češnjice, 

Rogačice, Znojile in Hantinc. Tudi ob otvoritvi tega omrežja so priredili veselico 

na Otavniku pri Tomažiču. Slovesnost se je žal končala tragično, kajti pretep med 

fanti se je končal s smrtno žrtvijo.133 

Napeljava  elektrike je ljudem omogočala, da so bili nekoliko bolj 

seznanjeni z dogajanjem po svetu. Tako so si v  šoli Telče že leta 1954 kupili 

radijski aparat, ki je bil  sredstvo informiranja vsem krajanom, saj so se pogosto 

zbirali ob skupnem poslušanju poročil. 

                                    

38)   Slika : Radijski aparat, ki so 

ga krajani kupili s skupnimi 

sredstvi in je še vedno ohranjen v 

prostorih gasilskega doma na 

Telčah.134 

                                                           
130 Šolska kronika II, str.109. 
131 ZA Celje, OBLO Tržišče, škatla 2. 
132 Vir : Alojz Žnidaršič, Telče. 
133 Šolska kronika II,  str.122. 
134 Foto : Andrej Mrgole, Telče, januar 2005. 
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Nekateri prebivalci, s katerimi sem se pogovarjala, se spominjajo, da je 

prvi radijski aparat, ki je sicer deloval na baterije, v tem kraju imel že leta 1938 

učitelj Josip Jurančič, ki je  k skupnemu poslušanju poročil večkrat povabil tudi 

svoje učence. Tedaj so mnogi mislili, da jih učitelj malo vleče za nos in da to ni 

mogoče, da bi se to res lahko slišalo iz Ljubljane.135 

Po letu 1965   so si  tudi  nekateri premožnejši  krajani  kupili lastne 

televizorje in leta 1968 so bili v vasi štirje televizorji. 

Elektriko so razen za  razsvetljavo začeli uporabljati v gospodinjstvu in 

kmetijstvu. Pojavili  so se prvi električni likalniki, štedilniki,  elektromotorji, s 

katerimi so poganjali mline, žage in  mlatilnice. 

 Leta 1987 so  položili električni   kabel za   javno razsvetljavo,  leta 1997  

pa smo v vasi postavili obcestne svetilke in  priključili javno razsvetljavo. 

Trenutno vas osvetljuje osem svetilk, vendar pa je  pripravljena že tudi  napeljava 

za nadaljevanje razsvetljave od trgovine do cerkve, kar bo treba  izvesti v 

prihodnosti.  

 

 

 

                                                           
135 Ustni vir: Žnidaršič Pepca, Drušče. 
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IZGRADNJA VODOVODA  

 

Danes pravimo, da je voda osnovna in prva človekova potreba, kar je prav 

gotovo veljalo že tudi v preteklosti. Naši predniki so po vsej verjetnosti 

uporabljali  mnogo bolj čisto in zdravo vodo, kot jo imamo danes.  Pot do nje pa 

je bila precej daljša  in  mnogo bolj naporna. Vso vodo so namreč morali znositi iz 

studencev, nekateri pa so  imeli tudi  vodnjake  na domačem dvorišču.  

 

 

39) Slika: Prinašanje vode s studenca je bilo pomembno vsakdanje opravilo.136 

                                                      

V naši vasi so imeli prebivalci na voljo dva studenca in dve večji koriti, 

kamor so  gonili  napajat živino. Ob koritu so imele gospodinje tudi prostor,  kjer 

so prale perilo. Pranja pri studencu in prinašanja vode za potrebe gospodinjstva se 

spominjam še sama, saj sem kot otrok pogosto spremljala mamo, ko je šla po 

vodo. Nekoč so bile ženske prave mojstrice v prenašanju vode.  

 

Okoli leta 1966 so začeli tudi vaščani  Telč razmišljati o izgradnji vodovoda. Na 

prvem sestanku 21. 3. 1967  so izvolili  gradbeni odbor, ki so ga sestavljali: Franc 

                                                           
136Original fotografije hrani Minka Mrgole iz Telč. 
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Mrgole, Majda Dulc in Julka Mrgole. Oktobra 1967 je bilo izdano gradbeno 

dovoljenje za izgradnjo prostopadnega vodovoda na Telčah.137 Ker so z izgradnjo 

začeli že prej, je novembra istega leta začel vodovod že obratovati.138 

Vendar je bilo  v začetnem obdobju precej težav. Tako v šolski kroniki za 

leto 1970/71 najdemo informacijo, da zajetje še vedno ni dokončno urejeno, prav 

tako niso nameščeni vodomeri, bila pa je tudi huda suša, zato so prebivalci večkrat 

ostali brez vode. To je bil tudi precej pereč problem  za normalno delovanje šole, 

kajti uporaba sanitarij  je bila nemogoča, prav tako ni bilo možno pripraviti malic 

za 125 učencev,  kolikor jih je bilo tedaj na šoli .139 

Tudi v prihodnjih letih so se še vrstile težave zaradi pomanjkanja vode, 

vendar so problem delno reševali na ta način, da so  porabo vode  regulirali z 

odpiranjem in zapiranjem ventilov po v naprej določenem urniku.140   

Takšne in drugačne težave z vodno oskrbo so se na Telčah vrstile še 

naslednjih nekaj  let, krajani pa so neprestano skušali  reševati zadevo z 

dograditvijo in iskanjem novih vodnih virov.  

Leta 1978 so izvolili nov vodovodni odbor v sestavi : predsednik Rudolf 

Karlič, tajnik Julka Mrgole in blagajnik Albin Mlakar.  Zastavil si je nalogo  

rekonstrukcije vodovoda in izboljšanje kvalitete in količine vode. Vzporedno z 

obnovo pa se je povečevalo tudi število porabnikov in zopet  je prihajalo do 

pomanjkanja. Zamenjalo se je kar nekaj odborov, vendar težav  s pomanjkanjem 

vode niso  uspeli rešiti. 

Zato je odbor v letu 1993 na čelu s predsednikom Martinom Slapšakom, 

Francijem Mlakarjem  in Cvetko Mlakar  še vedno iskal nove rešitve in možnosti 

za priključitev dodatnih vodnih virov. Izdelane so bile analize o pretoku vode na 

posameznih izvirih v okolici vasi. 

Dokončno rešitev perečega problema so našli v odkritju globinske vode 

nedaleč od vasi. Začeli so z izdelavo vrtine  in upali, da bo le-ta prinesla dokončno 

rešitev. Izdelane so bile meritve o količini vode in ugotovljen je bil sorazmerno 

velik pretok, ki bi zagotovo   zadoščal za potrebe vaščanov. A tedaj  je bila 

                                                           
137 Arhiv vodovodnega odbora Telče, hrani Cvetka Mlakar, Telče. 
138 Ustni vir Julka Mrgole ,Telče. 
139 Franc Kos, Na Telčah  suša v ceveh, Dolenjski list,  9. 9. 1971. 
140Šolska  kronika II, str. 225. 
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sprejeta  politična  odločitev, da se  izgradnjo zaustavi. Vendar so nove občinske 

strukture zopet podprle nadaljevanje reševanja vodne problematike in ugotovili 

so, da bi bilo mogoče  iz  omenjenega  črpališča oskrbeti z vodo celotno hribovsko 

področje, zato so začeli z izdelavo nove vrtine. Vaški vodovod se je priključil na 

omenjeno črpališče in od tedaj dalje imamo krajani dovolj vode, čeprav se je 

vodovodno omrežje doslej že precej razširilo. Leta 2001 je bil sestanek  

vodovodne skupnosti Telče, na katerem so sprejeli sklep, da vaški vodovod 

prevzame Komunalno podjetje Sevnica. Vodovodni odbor je tudi v letu 2002  

izvedel še nekatera obnovitvena dela  in  8. novembra 2002 smo  tudi otvoritev 

vodovoda proslavili  na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku.  

Leta 2004 je nadzor nad vodovodom  dokončno prevzela Komunala 

Sevnica in  od tedaj je sicer vode dovolj, ljudje pa so nezadovoljni, ker plačujejo 

visoke zneske za porabljeno vodo, vključno z zneskom za odpadne vode, za katere 

morajo sicer sami poskrbeti. 
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USTANOVITEV IN DELOVANJE 

DRUŽBENO – POLITIČNIH 

ORGANIZACIJ  IN  DRUŠTEV 
 

 

GOSPODINJSKA NADALJEVALNA ŠOLA 

Dne 11. februarja 1939 je bila na Telčah ustanovljena Gospodinjska 

nadaljevalna šola. Pouk se je vršil v cerkveni hiši na Telčah. Gospodinjsko 

nadaljevalno šolo je vodil, šolski odbor, ki  je bil  imenovan z odredbo kraljevske 

banske uprave:   

načelnik  -    Ivan Mrgole  

voditeljica -  Leopoldina Jurančič 

učna moč  -  Franja  Mihelič  

izredni predavatelj - Franjo Vardjan  

Ustanovitvena listina se glasi: 
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: 
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Za potrebe Gospodinjske nadaljevalne šole  je odbor prejel denarna 

sredstva za izvedbo dejavnosti, posodo in šivalni stroj SINGER.  Gospodinjske 

nadaljevalne šole se je prvo leto  udeležilo 15 gojenk. 

Tudi v naslednjih letih do začetka druge svetovne vojne je delovala  

gospodinjska nadaljevalna šola, v času med drugo svetovno vojno pa je bila 

prekinjena kot tudi ostale dejavnosti na šoli. 

Leta 1954 pa so na šoli Telče zopet organizirali gospodinjski tečaj, ki ga je 

tedaj vodila Sonja Muc. Kot navaja pisec kronike, je bil interes zelo velik, vendar 

so lahko zaradi pomanjkanja prostora sprejeli le 24 tečajnic.141 

 

 

 

                        

40) Slika : Tečajnice gospodinjskega tečaja leta 1954  z voditeljico Sonjo Muc in 

šolskim upraviteljem Cirilom Mucom. 

 

Takšni in drugačni tečaji so bili na šoli organizirani še do leta 1958 , po 

tem letu pa v kroniki ne zasledimo več tečajnih oblik za odrasle. 

 

 

 

                                                           
141 Šolska kronika II, str.109. 
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SADJARSKO IN VRTNARSKO DRUŠTVO 

 

V šolskem letu 1939/40 je bila ustanovljena tudi podružnica Sadjarskega 

in vrtnarskega društva. Društvo je vodil tedanji učitelj Josip Jurančič.  Za 

pridobitev dovoljenja so se morali tedanji organizatorji zelo potruditi. Društvo je 

štelo 163 kmetovalcev in je bilo  eno najmočnejših društev v Sloveniji. Takratna 

družba društvu ni dajala ravno najboljše podpore, zato so se za pridobitev sredstev 

morali znajti.142 Organizirali so sušilnice za sadje in letno so nasušili okrog 7 do 8 

vagonov  hrušk. Na šoli so izvedli akcijo priprave  4000 cepičev hrušk maslenic, 

ki so jih prodali  v šest takratnih okrajnih   enot in s tem zaslužili 700 din.  

Sadjarsko in vrtnarsko društvo je leta 1942 zgradilo veliko sadno sušilnico. 

Za zgradbo je zemljišče odstopila šola,  pobudo za izgradnjo in tudi potrebni 

gradbeni material je pripravil Josip Jurančič.  V času gradnje je  Telče že zapustil, 

saj je bil  z odlokom Visokega komisariata  za Ljubljansko pokrajino IV. št. 

8410/1 z dne 22. decembra 1941 premeščen v Šmarjeto.143  Tu pa je bil 16. aprila  

zaradi ilegalnega ustanavljanja odborov OF  aretiran in odpeljali so ga v zapore v 

Novo mesto, od tam v belgijsko vojašnico v Ljubljano in  septembra v 

koncentracijsko taborišče Rab.144 

                         

41) Slika: Odkup suhega sadja v okolici Telč.145

                                                           
142 KS Tržišče med NOB, str.5. 
143  Šolska kronika II, str. 68. 
144 Barica Smole, Telški Bog,  Rast,  L XIII št. 1, str. 38. 
145Zgodovinski krožek OŠ Tržišče, Telče skozi čas, raziskovalna naloga, 2002.  
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GASILSKO DRUŠTVO TELČE 

 

Gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1955. V Tržišču je tedaj že 

delovalo gasilsko društvo. O ustanovitvi društva so v kraju razmišljali že pred tem 

letom. Zanj se je posebno zavzemal tedanji učitelj Ciril Muc. Leta 1955 je Telče 

zapustil, kljub temu pa so vaščani nadaljevali z ustanavljanjem  društva. Na Telče 

sta prišla dva predstavnika gasilcev: Jože Ostrovršnik, predsednik Gasilske zveze 

Sevnica  in Milan Borštnar poveljnik Prostovoljnega  gasilskega društva (PGD) 

Tržišče. Sestali so se na prvem srečanju s predstavniki kraja, ki so bili 

zainteresirani za sodelovanje v tovrstnem društvu. Sestanka so se udeležili: Matija 

Mrgole, Franc Mrgole, Alojz Mrgole, Ivan Androjna, Jože Mrgole, Janko Mrgole 

in Rudolf Karlič.  Tedaj so se dogovorili, da tudi na Telčah ustanovijo gasilsko 

društvo. Funkcijo predsednika je prevzel Rudolf Karlič. Prva leta je delovalo 

društvo brez lastnih prostorov, zato so se sestajali v hiši Matija Mrgoleta.  Okoli 

leta 1958 so dobili  gasilsko ročno vodno črpalko kot intervencijsko vozilo za 

gašenje požarov, ki so jo pripeljali iz Krmelja. S konjsko vprego sta voz pripeljala 

Franc Mrgole in Franc Dolenšek z Drušč.146 

 Na začetku delovanja  so poskrbeli za  izobraževanje saj se je že leta 1958  

udeležil  gasilske šole v Medvodah Jože Mrgole s Telč 26, ki  je postal tudi prvi 

poveljnik Gasilskega društva Telče.147 

 

42) Slika: Prvi poveljnik Jože Mrgole s soustanovitelji društva.148 

                                                           
146 Ustni vir: Alojz Mrgole,Telče. 
147 Ustni vir: Franc Mlakar, Telče. 
148 Original fotografije hrani Zvonka Felicijan iz Šmarčne. 
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 Leta 1959 sta v gasilsko šolo odšla  Franc Mlakar  in  Jože Mrgole s Telč 

16. Gasilske šole se je udeležila tudi Marica Mlakar, ki je postala prva tajnica 

PGD Telče.   

                                        

43) Slika:Gasilca Franc Mlakar in Jože Mrgole pri gasilski črpalki, leta 1959.149                                                               

 

        

44) Slika:Udeleženci gasilske šole leta 1959 - med njimi  Franc Mlakar in Jože 

 Mrgole.150 

 

 

 

 

 

 

 

45)  Slika: Gasilski voz z ročno črpalko, 

 ki ga telški gasilci še danes hranijo v prostorih gasilskega doma.151      

 

                                                           
149 Sliko hrani Miroslav Slapšak , Telče. 
150 Original slike hrani Franc Mlakar, Telče. 
151 Foto: Andrej Mrgole, december, 2004. 
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           Kot naslednjo  nalogo so si gasilci  zastavili izgradnjo gasilskega doma, 

zato so leta 1961 začeli iskati primerno  lokacijo za gradnjo objekta. Leta 1962 je 

bilo odkupljeno zemljišče in  začeli so  graditi gasilski dom, ki je bil za kraj 

pomembna pridobitev.  Gradnja je potekala predvsem z lastnim prostovoljnim 

delom, zato je trajala kar nekaj let. Posebno intenzivno se je za izgradnjo 

zavzemal predsednik Rudolf Karlič, ki se je tudi sicer ukvarjal z gradbenimi 

zadevami in tesarstvom.152 Z izgradnjo doma  so  gasilci pridobili prostore, kjer so 

se srečevali na sestankih, srečanjih in drugih vaških prireditvah.  

               

46) Slika: Trebanjska godba pred gasilskim domom na Telčah leta 1971.153 

Druga pridobitev društva pa je bila vodna črpalka na motorni pogon , ki so 

jo gasilci kupili  okoli leta 1968.  

Člani društva so spremljali razvoj  in novosti v gasilstvu, zato so skrbeli 

tudi za izobraževanje.  Udeleževali   so se  tečajev za pridobitev osnovnega 

gasilskega znanja  in se tako seznanjali s pravilnim ravnanjem v primeru požarov, 

z različnimi možnimi načini gašenja in  uporabo gasilnih naprav. Tako se je  v 

sedemdesetih letih gasilskega tečaja v Sevnici udeležil tudi Alojz Mrgole, ki je bil 

za  Francem Mlakarjem  tretji   poveljnik gasilske desetine na Telčah.154 

 

                                                           
152 Ustni vir: Franc Mlakar, Telče. 
153 Original slike hrani Alojz Žnidaršič , Telče. 
154 Ustni vir: Alojz  Mrgole, Telče 
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47) Slika: Udeleženci gasilskega tečaja Gasilske zveze Sevnica leta 1969. 

 

                                    

48) Slika: Leta 1978 so  k obstoječemu  gasilskemu domu prizidali nove prostore.  

 

         

 

 

 

                                                 

49) Slika: Martin Slapšak, ki je društvo vodil dobrih 15 let. 
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Vrsto let je društvo  kot predsednik uspešno vodil Martin Slapšak. V letu 

1974 pa so za potrebe društva kupili nov gasilski kombi. Nekaj let za tem pa še 

eno večjo motorno vodno črpalko.155                           

Leta 1980 so gasilci proslavljali 25–letnico delovanja in ob tej priložnosti 

so dogradili nekaj prostorov pri gasilskem domu - prizidali so prostor za 

shranjevanje gasilske opreme in sejno sobo. Društvo je tedaj štelo 19 članov, vodil 

pa jih je predsednik Martin Slapšak. Ob tej priložnosti so priredili svečanost, ki se 

je je udeležilo  veliko gasilcev iz celotne občine. 

 

              

50) Slika : Prireditev ob 25 letnici Gasilskega društva Telče leta 1980. 

Že od ustanovitve dalje vsako leto  gasilci na Jakobovo nedeljo prirejajo 

veliko vrtno veselico, ki je postala tradicionalna. Še dandanes prireditev zelo 

dobro uspe, saj se je udeležijo skoraj vsi danes  živeči krajani in nekdanji 

prebivalci vasi, četudi morajo priti iz tujine. 

Poleg družabnih prireditev skrbijo gasilci za izpopolnjevanje znanja, saj se 

aktivno vključujejo v izobraževanje.  Svoj obseg dejavnosti tudi neprestano širijo, 

kajti  že od leta 1981 delujejo tudi pionirska, mladinska in v zadnjih letih tudi 

ženska desetina. Trenutno društvo šteje skupno okoli 60 članov, ki jih uspešno že 

vrsto mandatov vodi predsednik Miroslav Slapšak, poveljnik društva pa je Robert 

Mlakar. Aktivno sodelujejo v gasilskih tekmovanjih, katerih se udeležujejo z 

vsemi ekipami   in  pogosto posegajo po prvih mestih.  

Proti koncu 20. stoletja so gasilci zopet ugotovili, da njihovi prostori ne 

ustrezajo več potrebam društva, zato so začeli razmišljati o dograditvi. Odlično 

rešitev, s katero so ubili  dve muhi na en mah, so videli v propadajoči šoli.  Zato 

                                                           
155 Ustni vir: Miroslav Slapšak, Telče. 
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so na občino Sevnica naslovili vlogo, s katero so zaprosili, naj jim odstopi v 

upravljanje zgradbo, ki bi jo preuredili v  prostore, ki bodo funkcionalni za  

potrebe gasilcev. V letu 2000 so podpisali pogodbo, da občina  zgradbo odstopi 

tukajšnjemu gasilskemu društvu v upravljanje in trajen najem. 

Ko so prejeli pozitiven odgovor, so se vneto lotili dela. Zgradba je bila 

potrebna temeljite obnove od oken do strehe, zato je bilo delo gasilcev naporno.  

Z lastnimi sredstvi, podporo občine Sevnica in KS Tržišče ter prostovoljnimi 

prispevki donatorjev jim je v  treh letih uspelo temeljito obnoviti zgradbo in 

urediti okolico.  

Z dovozom ogromnih količin zemlje so razširili prostor v okolici zgradbe, 

da je postal uporaben za raznovrstne prireditve. Na prireditvenem prostoru so 

postavili tudi simboličen kozolček za potrebe nastopajočih na prireditvah. 

Kozolček je delo domačega mojstra Francija Borštnarja, ki je v našem širšem 

okolju izdelal že veliko streh in raznovrstnih lesenih objektov. 

Leta 2002 smo v kraju gostili osrednjo občinsko prireditev ob občinskem 

prazniku , ki ga vsako leto proslavljamo 12. novembra. Tega leta je bila osrednja 

svečanost 8. novembra in ob tej priložnosti je bila tudi slovesna otvoritev 

obnovljenega gasilskega doma. 

V letu 2005 se aktivno pripravljajo na pomembno obletnico, saj bodo 

slavili 50 let delovanja, zato je pred njimi izredno delovno in aktivno leto.  

Društvo ima sicer dokaj dobre pogoje, vendar pa imajo člani še veliko 

načrtov, zato bodo  svoje aktivnosti tudi v prihodnosti nadaljevali  s takšnim  

zagonom kot doslej.156 

 Z obnovo in preureditvijo  je šola izgubila  svoje  ime in postala gasilski 

dom, ki pa je poleg gasilcem  namenjen tudi dejavnostim Kulturno športnega 

društva Telče in krajanom za njihove potrebe.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
156 Ustni vir: Miroslav Slapšak, Telče. 
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51) Slika: Obnovljena šola v novi funkciji - GASILSKI DOM TELČE.157 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR Telče 

 

Krajevni ljudski odbori so bili osnovani po koncu druge svetovne vojne. 

Tudi na Telčah je bil KLO ustanovljen  leta 1946 in  je deloval do leta 1952. 

Spadal je pod Okrajni ljudski odbor(OLO) Trebnje. Prvi predsednik je bil Janko 

Mrgole. Leta 1949 je bil odboru priključen del KLO Dole. KLO Telče je 18. 12. 

1946 naslovil na Okrajni ljudski odbor Trebnje prošnjo za dodelitev cerkvene hiše 

za delovanje odbora. Prošnja  je bila  ugodno rešena in odbor si je uredil  poslovne  

prostore v cerkveni hiši. Na odboru sta bila zaposlena dva  uslužbenca, ki sta 

skrbela za vse upravno - administrativne zadeve v kraju. KLO je deloval po 

navodilih, ki so natančno določala  področja, ki so v njihovi pristojnosti.158 

 

V organizaciji odborov je potekala obnova  cest in drugih komunalnih 

objektov. Poleg tega je KLO skrbel za obvezne oddaje, ki so jih bili dolžni 

oddajati prebivalci. Pod vodstvom KLO-ja je bilo tudi šolstvo in druge dejavnosti 

v kraju. Kot pomembno področje dela so zapisali sodelovanje z ljudskimi 

množicami. Oblikovali so krajevno plansko komisijo, ki je spremljala delo na 

področju kmetijstva, trgovine, sodelovala pri razdeljevanju živilskih in 

industrijskih nakaznic. Odbor je bil tako rekoč  vezni člen med oblastjo in 

prebivalstvom.  

                                                           
157 Foto : Zvonka Mrgole, oktober, 2003. 

158 ZA Celje, KLO Telče, škatla 1. 
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Skrbel je tudi za razdeljevanje kart, s katerimi so ljudje lahko kupovali 

najnujnejše življenjske potrebščine. S kartami je bilo mogoče plačati  življenjsko 

pomembne artikle, ki jih ljudje niso mogli pridelati doma.   

Leta 1952 je bil na delovno mesto kot upravni referent v administrativni 

stroki  z dekretom v KLO Telče postavljen Alojz Završnik. Istega leta so 

oblikovali tudi okrajno komisijo za numeracijo hiš in označevanje naselij. 

Razpravljali so o razdeljevanju agrarne zemlje, o socialnih zadevah, višini 

davkov, gradnjah in adaptacijah občinskih in krajevnih zgradb. 

Septembra 1952 pa so v KLO Telče izvedli predajo poslovanja 

Občinskemu ljudskemu odboru (OBLO) Tržišče. Prva odbornika, ki sta bila 

izvoljena v ta odbor, sta bila Jože Dulc in Janez Novak.159 

                                                           
159 ZA Celje, KLO Telče, škatla 1. 



Zvonka Mrgole                                                     TELČE – od prve omembe v pisnih virih do danes 

Pedagoška fakulteta Maribor                                                                                     Razredni pouk 91 

SOCIALISTIČNA ZVEZA DELOVNEGA LJUDSTVA –  

KO SZDL Telče 

Zveza delovnega ljudstva Slovenije je bila politična formacija, ki je bila 

ustanovljena z namenom, da bi združila tedanje skupine. Kot možne člane, ki bi 

prišli v poštev za vključitev, so snovalci videli v Slovenski kmetski stranki, 

skupini mladokmetijcev, skupini levih socialistov in krščanskih socialistov. Jedro 

tega povezovanja pa naj bi bilo kmečko delavsko gibanje. Razgovori v tej smeri 

so potekali skozi vse leto 1939, tretjega  septembra 1939 pa je bil ustanovni 

sestanek v Celju, katerega so se udeležili zastopniki demokratičnih skupin oz. 

zbor delegatov delavskih in kmetskih skupin, kakor se glasi na razglasu.160  

»Zveza delovnega ljudstva Slovenije je bila organizirana kot koalicija, ne 

kot stranka, saj bi gibanje s tem izgubilo širino vse ljudskega, protifašističnega in 

narodnoobrambnega gibanja vsega slovenskega ljudstva ne glede na politično 

pripadnost in svetovni nazor.«161 

Krajevna organizacija SZDL je bila temeljna oblika organiziranosti 

socialistične zveze. Na njenem mestu  so se najbolj neposredno uresničevale vse 

bistvene značilnosti njene vloge in nalog.162 

»Krajevna organizacija SZDL je mesto, kjer je mogoče  najrealneje in 

najbolj ustrezno oceniti politično moč in vpliv te organizacije, to se pravi moč in 

organizirani vpliv delovnega človeka kot samoupravljalca in nosilca politične 

oblasti pri urejanju vseh družbenih zadev saj bi mu SZDL morala pri tem 

pomagati kot  njegova najširša politična osnova in opora.«163 

 

Delovanje KO SZDL je  bilo zasnovano tako, da se v razpravo o temeljnih 

potrebah in interesih, ki jih načrtujejo KS, vključi kar najširši krog občanov.  

Prizadevati si mora, da dobijo  največji poudarek tista vprašanja, ki zadevajo 

najširši krog prebivalstva. O osnutkih in predlogih načrtov je treba razpravljati in 

sklepati na zborih delovnih ljudi in občanov  kot tudi na zborih delavcev 

                                                           
160 Ustanovitev Zveze delovnega ljudstva Slovenije, Celje, 1989,  str.29,30( naprej: 

Ustanovitev…, str.) 
161 Ustanovitev…, str.42. 
162 Krajevna organizacija SZDL, Ljubljana , 1977, str.7,(naprej: KO SZDL) 
163 KO SZDL, str.8. 
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zainteresiranih Temeljnih organizacij združenega dela(TOZD).164 

 

Kdaj natančno je delovala KO SZDL na Telčah, nisem uspela izbrskati, 

obstajajo pa dopisi in nekaj zapisnikov za obdobje od 1962  do 1971 . Dopisi so 

arhivirani v Gasilskem domu na Telčah, kajti v prostorih nekdanje šole jih je 

zapustila tedanja tajnica Vera Grm.  

  

Iz pregledanega gradiva  ugotavljam, da je bil tukajšnji Krajevni odbor 

dokaj  aktiven, vendar je zagnanost iz leta v leto nekoliko nihala. V organizacijo 

je bilo v začetku leta 1963  vključenih 27, 5 %  tukajšnjih prebivalcev, v letu 1965 

pa se je članstvo povečalo na 56,2  %  kot je razvidno iz poročila Občinskega 

odbora SZDL. Vodilni so si prizadevali za povečanje članstva.  

 Druga pomembna naloga je bila pridobivanje prostorov, ki naj bi jih 

krajevne organizacije tudi čimbolj   smiselno  izkoristile.  Nekateri prebivalci so 

se tudi dokaj aktivno vključili v delo organizacije.  Sodelovali so v akcijah, ki so 

jih organizirali sami, kot so bile obnove cest, skrbeli za izobraževanje in širjenje 

znanja med prebivalstvom. Organizirali so  vrsto predavanj  o kmetijstvu, zdravju, 

gospodarjenju z gozdovi in drugih  raznovrstnih  temah. Sodelovali so v širših 

akcijah, ki jih je organizirala  občinska organizacija SZDL Sevnica.  Leta 1963 so 

sodelovali  v akciji  zbiranja sredstev za ponesrečence v Skopju, ki je julija 1963 

doživelo katastrofalen potres, katerega posledica je bilo skoraj do tal porušeno 

glavno mesto Makedonije. Na zbiralno akcijo se je odzvalo skoraj sto članov.   

 

V okviru KO SZDL Telče pa so krajani leta 1963 kupili tudi vaški 

televizor. Decembra 1963 so priredili veselico v počastitev obletnice AVNOJ-a, 

celoten izkupiček pa so namenili nakupu televizorja. Poleg tega so zbirali tudi 

prostovoljne prispevke krajanov. Nakup pa je sofinancirala tudi Kmetijska 

zadruga Sevnica in OK  SZDL Sevnica.  Izvolili so tričlanski odbor za upravljanje 

s televizorjem: Marico Mlakar, Martina Slapšaka in Antona Grma.165  

Čeprav so krajani sofinancirali nakup, so morali  za spremljanje 

                                                           
164 KO SZDL, str.44. 
165 Zapisniki KO SZDL Telče , 1963. 
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televizijskih programov plačati še   vstopnino kot najemnino za prostore.166 

                                         

52)  Slika: Prvi vaški televizor iz leta  1963.            

 

Trudili so se za napeljavo telefona. Med prebivalci pa so želeli čimbolj 

povečati  obveščenost, zato so skušali z raznimi nagradnimi akcijami povečevati 

število naročnikov Dolenjskega lista. Tako so leta 1965  razpisali nagrado-

televizijski sprejemnik, ki jo bo prejela tista krajevna organizacija, ki bo v 

januarju pridobila največ naročnikov Dolenjskega lista.  

Organizacija je imela tudi nalogo vodenja in prirejanja kulturnih prireditev 

v počastitev dneva žena.  V okviru SZDL so izvajali tudi socialno pomoč 

revnejšim. Tako so leta 1966 organizirali zbiranje in razdelitev oblačil. Leta 1968 

so izvedli množično fluorografiranje – rentgensko pregledovanje, pri čemer je bilo 

zaželjeno, da se  pregleda udeleži vse prebivalstvo.  

 

 

                                                           
166 Ustni vir. Majda Dulc, Telče. 
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MLADINSKA ORGANIZACIJA- OO ZSMS 

Organizacija zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS) je bila v 

krajevni skupnosti oblikovana kot osnovna organizacija celotnega članstva mladih 

z njenega področja. Statut določa, da je članstvo organizirano tudi po teritorialnem 

načelu. V organizacijo so želeli vključiti čim širši krog mladih, pri tem pa doseči, 

da bodo stališča posameznih delov mlade generacije čimbolj poenotena  in 

usklajena. To bo tudi vodilo k večji uspešnosti akcij.167 

Pomembno vlogo ZSMS so videli snovalci tudi v pomembni družbeni 

akciji, kot je bila celodnevna osnovna šola. ZSMS je prevzela odgovornost za 

oblikovanje programov aktivnosti v prostem času in idejnopolitičnega dela z 

mladimi. Pomemben poudarek so namenili tudi prostovoljnemu delu, ki je po 

svoji obliki in vsebini pomenilo najuspešnejšo šolo oblikovanja zavesti o 

pripadnosti delavskemu razredu in njegovim idejam. Razmah lokalnih delovnih 

akcij je v tem obdobju presegel vsa pričakovanja.168 

 

Na Telčah je bila OO ZSMS ustanovljena leta 1975.  Tedaj sem bila med 

ustanovnimi člani. Organizacija je v začetnem obdobju štela okoli 20 članov. 

Redno smo se sestajali  na sestankih in se dogovarjali o aktivnostih.  Izvedli smo 

kar nekaj delovnih akcij za popravilo vaških poti.  Pripravljali smo kulturno - 

družabne prireditve ob različnih priložnostih, tako ob dnevu žena kot tudi novem 

letu in poskrbeli za kulturne programe na priložnostnih prireditvah, ki so se 

odvijale v kraju.  

 

 

 

Tako smo s kulturnim programom sodelovali tudi na proslavljanju  25-

letnice gasilskega društva. 

 

 

 

 

                                                           
167 KO SZDL. Str. 37 
168 KO SZDL, str.41 
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53) Slika : Nastop  skupine mladincev na prireditvi ob 25 letnici Gasilskega 

društva.169 

 

 

 Mladinska organizacija na Telčah je delovala  do okoli leta 1990, po tem 

letu pa je delovanje zamrlo.

                                                           
169 Original slike hrani Marija Andrejčič  s Telč. 



Zvonka Mrgole                                                     TELČE – od prve omembe v pisnih virih do danes 

Pedagoška fakulteta Maribor                                                                                     Razredni pouk 96 

KULTURNO - ŠPORTNO DRUŠTVO TELČE 

Po skoraj desetletnem obdobju, ko je kulturno družabno življenje v vasi 

povsem usahnilo, smo zopet začutili potrebo po nekakšnem dogajanju v kraju. 

Ker ni  bilo posebnega navdušenja med mladimi, da bi se lotili  aktivnosti, smo se 

v novo društvo povezali člani srednjih let, pri čemer pa smo  skušali k aktivnostim 

pritegniti tudi mlade.  Marca 2001 smo ustanovili Kulturno-športno društvo Telče. 

Kot pomembnejšo nalogo smo si zastavili delovanje na kulturnem in športnem 

področju.  Poleg tega pa si prizadevamo za ohranjanje   naše kulturno - 

zgodovinske dediščine. Članice društva ohranjamo tudi staro kmečko obrt, kot je 

oblikovanje izdelkov iz ličkanja. 

 

54) Slika: Izdelki iz ličkanja in suhega cvetja na Jesenskem srečanju v Tržišču.170 

 

 V organizaciji društva priredimo več kulturno družabnih prireditev preko 

celega leta.  Posebno pozornost namenjamo prireditvi v počastitev materinskega 

praznika, miklavževanja in  novega leta. Sodelujemo tudi na prireditvah v okviru 

KS Tržišče.  

Leta 2002 smo se aktivno vključili v priprave ob občinskem prazniku. Ob 

tej priložnosti smo v gasilskem domu na Telčah  pripravili razstavo z  naslovom 

Telče skozi čas, ki je prikazovala  značilno kmečko sobo z opremo in pripomočki, 

ki so jih naši predniki uporabljali v začetku 19. stoletja. V vasi in okoliških vaseh 

smo našli veliko predmetov, ki jih ljudje še hranijo  na svojih podstrešjih. 

                                                           
170 Fotografijo hrani  KŠD Telče, izdelki iz ličkanja,  oktober, 2003. 
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Razstavo smo popestrili še z značilno kmečko malico. Številni obiskovalci so bili 

navdušeni, saj je bila  po njihovem mnenju  celotna prireditev izredno uspešna. 

                        

55) Slika: Razstava - Telče skozi čas -  Občinski praznik na Telčah, 8. novembra, 

2002 

Ker smo v letu 2002 proslavljali tudi 750 –letnico prve omembe vasi v 

pisnih virih, smo 13. julija priredili družabno srečanje  vaščanov in  s srečanjem 

proslavili »750.rojstni dan« vasi Telče. Pripravili smo simbolično torto in se s 

kratkim programom spomnili preteklosti kraja.  

Jeseni  leta 2002 pa je v okviru  KŠD Telče  začela delovati tudi skupina 

Ljudske pevke s Telč.  Prizadevamo si, da bi izbrskale iz zakladnice naših 

preteklih rodov tiste pesmi, ki že počasi tonejo v pozabo, a upamo, da jih bomo s 

prepevanjem uspele ohraniti tudi prihodnjim rodovom. 

                           

56)    Slika : Ljudske pevke s Telč, oktober , 2003. 
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Skupina nastopa na raznih prireditvah v domačem kraju in tudi širšem 

okolju, predvsem pa se z veseljem udeležujemo koncertov in srečanj ljudskih 

pevcev tudi izven domače občine. Povezujemo se z ostalimi skupinami in si tako 

izmenjujemo izkušnje  ter bogatimo drug drugega. Vsem članicam pomeni petje 

sprostitev in razvedrilo, zato se naših srečanj, ki potekajo enkrat tedensko, z 

veseljem udeležujemo.  

Tudi v okviru našega društva smo že priredili dve srečanju ljudskih pevcev 

in sicer  novembra 2003 prireditev z naslovom VEČER LJUDSKIH PESMI NA 

TELČAH, katere se je udeležilo pet skupin ljudskih pevcev. Julija 2004 pa smo 

pripravili prireditev »TELŠKA ŽETEV«, srečanje ljudskih pevcev, na katerem  je 

nastopilo devet pevskih  skupin.  Trudili se bomo, da bi prireditev Telška žetev  

postala tradicionalna, vsako leto pa naj bi bila  drugo nedeljo v juliju, v spomin na 

datum prve omembe Telč v pisnih virih. 

Poleg kulturnih in družabnih prireditev  v okviru društva potekajo tudi 

športno rekreativne dejavnosti, kot so pohodi, kolesarjenje in športne igre.  
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NAČRTI ZA PRIHODNOST 

MOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA 

Naselje je vsekakor na področju, ki ima dokaj ugodne možnosti za razvoj 

turizma.  V današnjem času je v interesu turistov,  da  preživijo svoj oddih v 

čistem, mirnem okolju, kjer   lahko začutijo delček neokrnjene narave.  Okolje je 

tu prav gotovo takšno, vendar pa bi bilo potrebno še veliko  storiti, da bi   vse 

naravne danosti tudi v resnici izkoristili. Zato bi bilo   razveseljujoče, če bi se 

ljudje zavedli svojih možnosti in jih poskusili tudi ponuditi obiskovalcem.  

V tej smeri bomo skušali narediti korak naprej tudi v okviru KŠD Telče, 

kajti načrtujemo, da bi uredili  stalno razstavo  TELČE SKOZI ČAS, na kateri bi 

skušali prikazati preteklost kraja in življenja v njem v sliki in  besedi.  Razstavo 

pa bi obogatili  s  konkretnimi predmeti, ki bi jih uspeli pridobiti pri tukajšnjih 

prebivalcih. Za sedaj je to le še ideja, a upajmo, da se bo v prihodnosti tudi 

izpolnila. 

Poleg tega pa vidim možnosti v razvoju kmečkega turizma, promociji  

kakovostnega dolenjskega cvička, ki zraste v naših vinorodnih okoliših, kajti kraj 

leži tik ob Gornje dolenjski vinski cesti. V kraju in bližnji okolici bi bilo mogoče 

oblikovati kar nekaj zanimivih pešpoti, sicer pa skozi vas poteka  planinska 

transverzala, v vasi pa imamo tudi žig s kontrolno točko za pohodnike.  

 Skratka, področje nudi kar nekaj možnosti za razvoj turizma, potrebno je 

še malo optimističnega  pogleda na prihodnost in   postopoma začeti aktivnosti . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57) Slika: Pogled na začetek vasi iz smeri Škocjan.171 

                                                           
171 Foto.Mrgole. Z. oktober, 2004 
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NAČRTOVANE PRIDOBITVE V KRAJU 

 

Že v prejšnjih poglavjih sem omenila predvidene obnove v cerkvi  in tudi 

dokončanje javne razsvetljave do konca vasi. Kako bo z obnovo cerkve, je 

odvisno od finančnih možnosti  in pripravljenosti  vseh prebivalcev in ustanov, ki 

so dolžne poskrbeti za kulturno dediščino.  

Leta 2004 pa smo v KS Tržišče izglasovali samoprispevek in iz teh 

sredstev naj bi se na Telčah začela izgradnja mrliške vežice.  Lokacija je že 

izbrana, vendar zemljišče še ni odkupljeno. Zato so trenutno v teku dogovori za 

odkup zemljišča in pripravo lokacijske in gradbene dokumentacije za objekt. 

Upamo, da bo  v prihodnjih letih načrt uspešno realiziran, kajti takšen objekt je na 

področju, kot ga pokrivajo Telče, prav gotovo nujno potreben.172 

Krajani čutimo, da ima  tudi  KS  s predsednikom Marjanom Jamškom na 

čelu  veliko posluha za potrebe kraja in naše pobude  podpira in pomaga po svojih 

možnostih. 

Gotovo je še mnogo načrtov, ki bi bili v interesu vseh krajanov ali 

posameznika, vendar jih še ni nihče izrazil.  Sicer pa se vsaka stvar pojavi ob 

svojem času, zato pustimo času, naj teče in prinese neštete spremembe in novosti, 

kot jih je prinašal doslej. 

 

 

  

                                                           
172 Ustni vir:Franci Mrgole, Telče. 
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PROBLEMATIKA VIROV 
  

Ko sem se lotila naloge, sem mislila, da je področje, ki  ga  nameravam 

opisovati  dokaj dobro obdelano. Po prvih informacijah sem bila navdušena nad 

novicami, ki sem jih zasledila tako v kronikah, časopisih in pri ljudeh. Kmalu pa 

sem naletela na ovire, kajti mnoge informacije, ki sem jih dobila pri ljudeh, so bile 

površne in le okvirno časovno  opredeljene. Imela sem kar precej težav , da sem 

določene dogodke in dejavnosti  razvrstila v kronološkem poteku, kajti ljudje  se 

spomnijo, da se je določena zadeva v kraju odvijala in prirejala, vendar pogosto ne 

znajo dogodka umestiti v časovni okvir.   Zato sem  poskušala iste informacije 

pridobiti iz različnih virov in jih primerjati ter usklajevati. Kolikor je bilo le 

mogoče, sem ustne informacije preverjala z raznimi zapisi v kronikah, zapisnikih 

in arhivskih virih Zgodovinskega Arhiva v Celju in v Novem mestu.   

  

Za uvodni del sem večino  potrebnih podatkov našla v reviji RAST, v 

kateri  je v letu 2002  objavila članek  OB 750-LETNICI  PRVE OMEMBE 

TELČ gospa Marjeta Bregar. Omenjena avtorica mi je tudi sicer pomagala pri 

zbiranju informacij in posredovanju literature. V poglavju o šolstvu sem se lotila 

tudi okvirnega pregleda splošnega razvoja šolstva skozi zgodovino.  Splošna 

zgodovina šolstva  na Slovenskem  je izredno natančno  opisana v  zbirki treh 

knjig Vlada Schmidta – Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem. 

Veliko podatkov tako o šolstvu kot tudi o nekaterih drugih področjih  pa 

sem našla v Kroniki OŠ Telče, ki je za nekatera obdobja napisana zelo natančno, 

saj so upravitelji v preteklosti v kroniko zapisali vse pomembnejše dogodke v 

kraju od vremena do bolezni, nesreč in gospodarskih pridobitev. Nekaterih   

podatkov pa  ni navedenih v nobenem zapisu, zato sem se v takih primerih 

zadovoljila z ustnimi viri. Še posebno problematično je obdobje druge svetovne 

vojne, ker se je učiteljstvo izredno hitro menjavalo, dve leti pa sploh ni bilo šole. 

V tem obdobju je bila šola požgana.  V kroniki pa od leta 1942 do 1947 ni 

zapisanih poročil. 

Prav gotovo pa so danes še dokaj aktualni tudi ustni viri, saj je na območju 

obravnavanega  področja  še precej prebivalcev, ki se mnogih dogodkov živo 

spominjajo iz lastnega doživljanja  ali pa iz pripovedovanja staršev. Obiskala sem 
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kar lepo število starejših prebivalcev, ki so svoja doživetja pripovedovali  z 

nostalgijo za mladostjo in trpkimi spomini iz težkih časov.   

Dogajanje sedanjega obdobja pa sem opisovala  na osnovi lastnih izkušenj 

in opazovanja bližnjega in širšega okolja ter razmišljanja  o posameznih dogodkih. 

S prepletanjem informacij in  opisom dogajanja sem skušala  realno  predstaviti 

življenje, razvoj in pomembnejše pridobitve naše male hribovske vasi Telče.   
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ZAKLJUČEK 
Kar težko si predstavljam ,  kakšna je bila podoba  kraja pred davnimi 750 

leti,  a vendar so mi  izbrskane informacije vsaj delno razkrile videz in razvoj 

dogajanja skozi stoletja v tem okolišu.  

 V skoraj vseh virih  se srečujemo z dejstvom, da je bilo to področje, kjer 

je  vladala revščina in pomanjkanje. Ta se vleče že iz obdobja, ko so tod 

gospodovali fevdalni gospodje   in se nadaljuje v novejšem obdobju. Področje je v 

hribovitem predelu in zato vseskozi odmaknjeno od dogajanja.   

 

Ljudje z napredkom in razvojem niso bili seznanjeni, kajti  to je bilo 

območje izredno slabih prometnih povezav. Kot pripovedujejo še žive priče, niti z 

vozom  niso mogli v dolino . Edina prometna povezava so  bile pešpoti in 

kolovozi. 

 

V takšnih razmerah je bilo nujno storiti korak za napredek območja.  

Pomembna  prelomnica je bila na začetku 19. stoletja, kajti takrat je bila  tu 

ustanovljena OŠ.  S prihodom učiteljstva  so bile vsaj za prihodnje rodove 

zagotovljene možnosti za  napredek in razvoj kraja. Prav gotovo  je imel učitelj v 

takšnih razmerah izredno težko nalogo in ni čudno, da so mnogi obupali, še 

preden so se dela lotili. 

 

V življenju tukajšnjih prebivalcev je zelo pomembno delo opravil učitelj 

Josip Jurančič z ženo Leopoldino, ki je na šoli deloval sicer kratko obdobje pred 

drugo svetovno vojno, vendar se ga  mnogi še danes živeči prebivalci spominjajo 

kot izredno požrtvovalnega in angažiranega učitelja za napredek kraja. 

 

Po drugi svetovni vojni je šola  ostala pomemben center kulturnega in 

družabnega dogajanja. Vrsto let so se borili za pridobitev novih šolskih prostorov, 

kajti po vojni je pouk vse do leta 1968 potekal v zasebnih stanovanjskih hišah,  

ker je bila šolska zgradba med vojno požgana. 

 

Ko pa  so se v šolskem letu 1969/70 končno preselili v novo šolo, je 

postala šola Podružnica OŠ Tržišče. V letu 1972/73 se je začelo prešolanje 
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učencev 7. in 8. razreda, v naslednjih letih pa  so se do leta 1978 prešolali vsi 

učenci višje stopnje. 

 

Število otrok je  še nadalje padalo  in ravno deset let po ukinitvi 

poučevanja učencev višje stopnje je bil sprejet sklep o začasnem mirovanju OŠ 

Telče zaradi zmanjšanja števila učencev. Krajani  se zavedamo, da je  kraj s tem 

izgubil zelo pomembno   kulturno središče, ki je kljub svoji majhnosti mnogim  

prebivalcem  pomenila središče učenosti, znanja in napredka. Zato smo kar nekaj 

let hodili mimo šole z nostalgijo v srcu  in razmišljali, kako bi prostor, ki je bil 

nekdaj zelo živahen,  spet   oživili, da bi  pod njegovo streho  spet zaživele  

aktivnosti. 

 Na gospodarskem področju se skozi zgodovino ni dogajalo kaj posebno 

pretresljivega, vendar se tudi tu čuti nekoliko bolj razgibano dogajanje na začetku 

19. stoletja. Tedaj so  se pojavile male obrtniške delavnice, odprta je bila trgovina, 

gostilna in tudi pomožna pošta. Skratka kraj je zaživel in  se nekoliko povezal z 

okolico.  

 Da je bil kraj že v  17. stoletju pomembnejše središče okolice nam 

dokazuje  cerkev, ki je bila zgrajena okoli leta 1667. Tudi v kasnejših obdobjih 

pogosto zasledimo  dejstva, da je kraj deloval kot nekakšen center  okoliških 

hribovskih naselij, leta 1951 pa so imeli celo željo po ustanovitvi občine Telče. 

Poseben položaj je kraj  imel tudi v času NOB, saj je lega tik ob meji 

prebivalcem povzročala še dodatne težave.  

Po vojni pa so tudi tu začela delovati nekatera društva in družbeno 

politične organizacije, ki  so  nekoliko razgibale dejavnosti prebivalstva. 

Prav gotovo je velika škoda, da je kraj izgubil šolo, vendar upam, da bo s 

tem, ko je zgradba postala gasilski dom, ki je namenjen tudi krajanom, ponovno 

zaživela in povezovala prebivalce naše vasi. 

 Po drugi strani pa je razveseljivo tudi  to, da je ob zadnjem popisu 

prebivalstva povprečna starost prebivalstva znašala  okoli 35 let, kar pomeni, da 

smo sorazmerno mlado naselje  in upam, da bo mlada generacija  prinesla v kraj 

še večji napredek. 
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