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1868–1937
Pisatelj, učitelj, organizator, politik

Povzetek vsebine razstave je pripravil Muzej Ribnica v sodelovanju z občino Dobrepolje.

Otroštvo
Fran Jaklič se je rodil 6. decembra 1868 v
Podgorici v Dobrepolju kot nezakonski sin
kmečkega dekleta Marije Jaklič, po domače
Starešinčeve, in dobrepoljskega učitelja Antona Ribnikarja. Očeta ni poznal, mati pa
je umrla za jetiko, ko je imel manj kot devet
let. Za osirotelega dečka so se zavzeli strici in
tete, še zlasti pa babica, ki mu je nadomeščala mater in ga usmerjala v šolanje v Ljubljani.

Dijak v Ljubljani
Malega Jakliča šola ni veselila in tudi življenje v mestu ne. Leta 1881 so ga vpisali v
četrti razred prve mestne šole v Ljubljani
in mu priskrbeli stanovanje pri pericah na
Poljanah. V Ljubljani je prijateljeval z dobrepoljskimi študenti, kot gimnazijec je z
njimi delil stanovanje v gostilni Pri mlinskem kamnu na današnji Trubarjevi ulici.
Jaklič je prvi razred gimnazije ponavljal. V
tretjem letniku gimnazije je bil neuspešen.
Jeseni leta 1885 se je vpisal na učiteljišče v
Ljubljani. V tretjem letniku je imel popravni
izpit. Šolo je opustil in odšel k stricu v Trst v
upanju, da bo tam dobil delo.

Literarna pot
Jakličevo literarno snovanje sega v dijaška leta na učiteljišču. Bil je sodelavec in urednik dijaškega lista Pobratim. Leta 1888, ko je začel izhajati
katoliški literarni in družinski časopis Dom in svet, je kot dijak tretjega
letnika poslal uredniku svoje prvo
literarno delo Kranjske muhe so pa
hude, ki je bilo tudi objavljeno.
V Trstu je nekaj zaslužil s pisanjem
narodopisnih slik, katerih junaki so
bili vaški posebneži iz rodnega Dobrepolja. Zgodbe je objavljal v tržaškem
časopisu Edinost: Iz Gaberja, Samotar
na Selih, avtobiografski spis Ivan
Gaber. Dve leti je sodeloval pri dveh
nasprotnih časopisih, pri katoliško
usmerjenem Domu in svetu in liberalnem Ljubljanskem zvonu, kjer so
tedaj sodelovali vsi vidnejši slovenski
literati.
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Učitelj rojakov
Pomemben mejnik v njegovem življenju
in delovanju je bilo leto 1893, ko se je vrnil v Dobrepolje. Dobil je mesto učitelja na
šoli na Vidmu. Po prihodu v Dobrepolje je
leta 1894 opravil strokovni izpit in postal
samostojni učitelj s pravico poučevanja v
slovenskem in nemškem jeziku. Leta 1908
je postal nadučitelj Osnovne šole v Dobrepolju. Devetdeseta leta 19. stoletja so bila
čas Jakličevega osebnega, pisateljskega in
poklicnega zorenja, tudi čas njegovega vse
intenzivnejšega organizatorskega dela,
ki ga na začetku 20. stoletja privede med
politike. V Dobrepolju je spoznal bodočo
ženo, učiteljico Ivano Arko, ki je bila hči
premožnega kmeta in gostilničarja Antona Arka, po domače Miklovega, iz Ribnice.
Svoj učiteljski poklic je usmerjal v publicistično delovanje. Sodeloval je v stanovskem
časopisu Učiteljski tovariš, leta 1900 je
ustanovil Slomškovo zvezo, organizacijo, ki je združevala katoliško usmerjene
učitelje na Slovenskem.

Organizator
Že prvo leto je v Dobrepolju oživil delovanje Kranjske kmetijske družbe
in postal njen tajnik. Veljal je za najboljšega Krekovega sodelavca, saj je
znal Krekove ideje hitro in učinkovito
prenesti v življenje. Bil je gonilna sila
zadružnega gibanja v Dobrepolju in
okolici, njegovo delovanje je segalo
tudi v širši slovenski prostor. Ob dr.
Kreku in dr. Ivanu Šušteršiču je bil
ustanovni član leta 1894 ustanovljene
Gospodarske zveze in član njenega upravnega odbora. Gospodarska zveza
je bila predhodnica Zadružne zveze v
Ljubljani, ustanovljene leta 1903.
Pozimi istega leta je ustanovil Bralno
društvo, kjer so se vsako nedeljo zbirali
možje in fantje. Z ustanovitvijo Slovenskega katoliškega izobraževalnega
društva leta 1907 se je nadaljevala in
vsebinsko širila začrtana usmeritev
Jakličevega prosvetnega delovanja v
Dobrepolju.

Kmetijsko društvo
Jaklič je bil med pobudniki za ustanovitev
Kmetijskega društva v Dobrepolju leta
1896, v okviru katerega je leta 1898 začela
delovati zadružna sirarna in mlekarna in
leta 1902 še živinorejski odsek, ki je kasneje
prerastel v Živinorejsko-selekcijsko zadrugo na Vidmu.

Politik
Razvejano organizacijsko delo je Jakliča samodejno vodilo v politično delovanje. Bil je
zavzet privrženec Katoliške narodne stranke, leta 1905 preimenovane v Slovensko ljudsko stranko. Leta 1901 je postal deželni, leta
1907 pa tudi državni poslanec. Obe funkciji je obdržal do konca prve svetovne vojne.
Jakličeva nova družbena vloga je bila v
oporo novim načrtom v Dobrepolju: izgradnji zadružne zgradbe na Vidmu leta 1902
je leta 1907 sledilo šolsko poslopje – danes
sedež občine, istega leta so preimenovali
štirirazredno osnovno šolo v Dobrepolju v
šestrazredno; uresničitev sprejetega načrta
za gradnjo vodovoda pa je preprečila prva
svetovna vojna. V poslanskem obdobju je
skoraj za dve desetletji presahnilo Jakličevo
pisateljsko delo.
Do konca je ostal zagovornik rešitve slovenskega narodnega vprašanja v avtonomni združitvi slovanskih narodov v okviru
monarhije, nazadnje pa tudi v združitvi
Slovencev in Hrvatov.
Leta 1922 je prodal posestvo v Dobrepolju in
se preselil v Šentjanž, leta 1925 pa v Moste
pri Ljubljani, kjer je leta 1937 umrl.

Jakličev dom
Jakličev dom ob odprtju, 18. junija
1939. V zahvalo za vse, kar je Fran
Jaklič storil za svoj rojstni kraj, so
mu Dobrepoljci ob osebni zavzetosti
tedanjega župnika Antona Mrkuna
postavili živ spomenik – kulturni
dom in ga poimenovali s pisateljevim imenom ‘Jakličev dom.’ Črke je
izdelal njegov učenec v šoli na Vidmu, France Kralj.

V sedemdesetih letih so oblastniki z zgradbe
odstranili napis z Jakličevim imenom. Zadnjo
nedeljo avgusta, 17. 8. 1989, je bilo na Vidmu
veliko slavje ob ponovnem poimenovanju kulturnega hrama z imenom Jakličev dom. Slavnostni govornik je bil prof. dr. France Adamič.

Novi Jakličev dom in spomenik padlim v prvi svetovni
vojni, delo akademskega kiparja Franceta Kralja. Na
tem mestu je leta 2001 zrastla nova stavba kulturnega doma, ki prav tako nosi pisateljevo ime in zunanjo
podobo poprejšnje stavbe. Izdelana je po načrtu Majde
Bergant, dipl. ing. arh. Obsega 3.000 m namenskih
površin. Dvorana s sodobnim odrom je bila izročena
javnosti leta 2001, naslednje leto sodobno opremljena
knjižnica, v novi zgradbi ima svoje prostore glasbena
šola, decembra 2005 je bila v nadstropju odprta virtualna galerija bratov Franceta Kralja in Toneta Kralja,
decembra 2006 spominska soba Frana Jakliča, zbirko
ljudske umetnosti in dobrepoljska hiša. V zgradbi delujejo številne sekcije kulturnih združenj, ki so se leta
2006 povezala v Zvezo kulturnih društev Dobrepolje.
Občinski svet Občine Dobrepolje je z odlokom 17. 6.
1998, 6. december, določil za občinski praznik.

