


V začetku novega leta bo izšla knjiga — rodoslovno raziskovalno delo — Korenine 

cerkljanske fare avtorja Davida Smukoviča. 

Knjiga temelji na strokovno izdelanih rekunstrukcijah domačij po hišnih številkah in 

ponuja izjemno obseţno zbirko podatkov za več kot 9000 ljudi — nekdanjih 

cerkljanskih faranov — vse tja od 18. stoletja pa do leta 1910. 

Vključenih je 13 vasi: vseh današnjih 11 ţupnijskih vasi — Boršt, Cerklje ob Krki, 

Črešnjice pri Cerkjlah, Dolenje Skopice, Gazice, Gorenje Skopice, Hrastje pri 

Cerkljah, Krška vas, Račja vas, Zasap, Župeča vas — in tudi vasi Veliko Mraševo in 

Zasavje, ki sta nekoč spadali pod ţupnijo Cerklje ob Krki. 

Korenine cerkljanske fare so plod temeljite večletne raziskave podatkov iz matičnih 

knjig, katastrov, urbarjev in statusov animarumov (zapisnikov duš). Za vsako izmed 13 

vasi je predstavljena tudi zgodovina vasi, navedeni so gospodarji domačij po 

urbarjih, katastrih in drugih registrih, priloţen je zemljevid domačij in kmetijskih 

površin — tj. franciscejski kataster iz leta 1824, napisan je abecedni seznam vseh 

priimkov, ki so v rekonstrukcijah domačij po hišnih številkah, in izdelana je 

rekonstrukcija moške linije za najstarejši priimek v vasi. Poleg tega so prikazani tudi 

zanimivi statistični podatki: pet najpogosteje omenjenih priimkov, število rojenih po 

domačijah, število izseljencev in zdomcev, število trţaških in ljubljanskih najdencev, 

število padlih v 1. svetovni vojni in velikost domačij v letih 1835, 1858 in okrog leta 

1910. 

V knjigi so tudi jasno izdelani rodovniki treh pomembnih cerkljanskih faranov: škof 

Stanislav Lenič, prevajalec in profesor Franc Omerza in orglar in organist Andrej 

Račič.  

Lično oblikovana knjiga je obogatena s številnimi umetniškimi ilustracijami 

akademskega slikarja Gregorja Smukoviča ter sodobnimi in starimi fotografijami, ki 

so danes še posebej zanimive. Vašo pozornost pa pritegnejo tudi kopije starinskih 

okrasnih zapisov imen vasi in najstarejših vaških priimkov ter fotografije osebnih 

podpisov in zanimivih starih dokumentov.  

K avtorjevem delu so dodane še naslednje zanimivosti: ţupnijska kronika, zgodba 

sestre Tilene Jamnik, študijska naloga Mesto, gospostvo in grad Breţice, zgodba o 

izseljenki iz Krške vasi in zgodba o razbojniku iz Krške vasi. 



Knjiga Korenine cerkljanske fare je zelo izčrpen rodoslovni priročnik, ki ga 

odlikujejo preglednost, natančnost in strokovna dovršenost. Z njim lahko dopolnite ali 

si celo izdelate svoje lastno druţinsko drevo in s tem prispevate k ohranjanju cenjene 

druţinske kot tudi druţbene dediščine. 

Knjiga Korenine cerkljanske fare je dragocen spomenik cerkljanski ţupniji in njenim 

ljudem. 
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