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Uvodnik
Minilo je že skoraj 40 let, ko smo se otroci, ki smo živeli blizu gradu Lisičje, podili
po praznih prostorih, v katerih še miši niso več živele. Od nekdaj in še danes ga do
mačini imenujemo grad, čeprav je v strokovni literaturi opredeljen kot dvorec. Ver
jetno se je tako poimenovanje prijelo, ker je bil dolgo časa največja in najmogočnejša
stavba v teh krajih. Seveda so nas v tistih časih navdihovali partizanski filmi, ki smo
jih takrat gledali po televiziji, in vse drugo, kar smo slišali v šoli. Tako smo bili v igri
enkrat partizani in Nemci, zopet drugič graščaki, ki se vozimo s kočijo, stoječo v ho
dniku za glavnim vhodom v grad. Kočija je nekega prvega maja po nočni zabavi na
vrtu gradu izginila neznano kam in tako je izginil še zadnji predmet, ki je spominjal
na zanimivo preteklost gradu, o kateri otroci nismo vedeli ničesar. Z leti se nam je v
povezavi z zgodovino gradu Lisičje počasi, po drobtinicah, odpiral nov svet, ki so ga
poznali odrasli, pa si v tistih časih o tem niso upali preveč govoriti.
Konec osemdesetih let sem prvič prebral brošuro salezijancev Naše delo iz leta
1943, ki opisuje čas italijanske okupacije, čas internacije in pomoč salezijancev po
škofeljskih kmetijah. France Trtnik je vsa leta po vojni hranil original, ki je bil v letu
2010 v treh izvodih barvno reproduciran in je danes širši javnosti na voljo v župnij
ski knjižnici ter na spletni strani www.skofljica.net. Ta zapis mi je odprl nov pogled
na življenje duhovnikov v gradu Lisičje, ki sem ga do tedaj poznal samo iz Vidičevih
zapisov v knjigi Po sledovih Črne roke. Kot urednik glasila Iskanja sem v letu 1990
objavil intervju s salezijancem Stanetom Okornom, ki je tedaj služboval v Želimljah,
med vojno pa je kot dijak veliko časa preživel v gradu Lisičje. To je bil prvi po
drobnejši javno objavljen pregled delovanja salezijancev v gradu Lisičje med drugo
svetovno vojno. To obdobje v gradu je dodatno osvetlila tudi knjiga o dr. Francetu
Ciganu, pomembnem slovenskem glasbeniku, ki jo je v letu 2002 izdala Krščanska
kulturna zveza v Celovcu in z njeno vsebino argumentirano zavrgla Vidičeve neres
nične navedbe o medvojnem delovanju Cigana in salezijancev v gradu Lisičje.
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Po letu 2006, ko je grad Lisičje odkupila Občina Škofljica, in po zadnjih večjih
obnovitvenih delih, je grad postal vse bolj zanimiv za širšo javnost, predvsem s svo
jo daljno preteklostjo in botaničnim vrtom v 16. stoletju, ki ga v Slavi vojvodine
Kranjske opisuje Janez Vajkard Valvasor. V gradu Lisičje se je v tem času zvrstilo
veliko kulturnih, družabnih in drugih dogodkov, za kar gre zasluga predvsem obči
ni, društvom in delavoljnim posameznikom. Tudi sam sem želel pridati kamenček
k odkrivanju zgodovine dvorca Lisičje in Škofljice z bližnjo okolico, zato sem pred
dvema letoma začel zbirati in na spletni strani www.skofljica.net objavljati fotogra
fije, ki so v povezavi z gradom nastale v prejšnjem stoletju, predvsem med drugo
svetovno vojno. Takrat je bilo življenje v gradu izjemno razgibano in zanimivo, še
posebej za številne otroke, ki so ob nedeljah in včasih tudi ob delavnikih po gozdnih
potkah iz vseh strani prihajali v grad. Ob zbiranju fotografij, ki jih hranijo starejši
ljudje, so že pri prvih sogovornikih na dan privrele številne še neslišane zgodbe in
življenjske usode ljudi med drugo svetovno vojno in po njej. V duhu takratnih pri
zadevanj pokojnega dr. Jožeta Trontlja, ki si je zelo prizadeval za spravo med vojno
razdeljenih Slovencev in ves čas poudarjal sočutje in vživljanje v tragedije posa
meznikov, se mi je zdelo nujno, da te življenjske zgodbe iz naših krajev dosežejo in
tudi v širši javnosti spodbudijo sočutje in razumevanje, kako nemočen in negotov je
posameznik v vojnih igrah velikih sil ter kakšne grozote in krivice na vseh straneh
prinaša vojna, še posebej državljanska.
Prvo pričevanje je nastalo decembra 2013. V letu in pol jih je sledilo še enajst.
Ob tem se je zbralo tudi prek sto fotografij, povezanih z gradom Lisičje in življe
njem v širši okolici. Nekaj jih je objavljenih v tej knjigi, vse ostale, ki so zanimive
za širšo javnost, pa na spletni strani www.skofljica.net. Avtor večjega dela fotografij
je salezijanec Jože Pušnik, medvojni ravnatelj v gradu Lisičje. Med pričevanji so
tudi zasebne fotografije z osebno noto, kjer avtor ni znan. Zaradi pretiranega pona
vljanja enakega teksta ob vsaki objavljeni fotografiji vir ni posebej naveden. Večina
fotografij, objavljenih v tej knjigi, se je ohranila v zasebnih družinskih arhivih do
mačinov ali kot vinjete v glasilu salezijanskih dijakov Naše delo iz februarja 1943.
Manjši del fotografij, predvsem iz let 1941 in 1942, je ohranjen v arhivu salezijancev
na Rakovniku, oziroma so del zasebnega arhiva salezijanca Staneta Okorna. Vsa
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pričevanja so neposredno ali posredno povezana z življenjem salezijancev v gradu
Lisičje. Mnoge družine na Škofljici in v okolici so se v težkih medvojnih časih tesno
povezale z njimi, predvsem prek njihove verske oskrbe in dela za otroke in mladino.
K tem dvanajstim pričevanjem v tej knjigi uvodoma dodajam že objavljeno pričeva
nje salezijanca Staneta Okorna, ki vsebinsko postavlja okvir tedanjemu dogajanju,
ter del pričevanja pokojnega duhovnika Alojza Hribška, v sklopu oddaje Pričevalci
na Televiziji Slovenija, ki se tudi navezuje na grad Lisičje.
Pri izbiri pričevalcev nisem imel posebnega načrta, razen da zaobjamem Škofljico
in glavne okoliške vasi ter da pridem do ljudi, ki so živeli v tistem času in bili ka
korkoli, pa čeprav samo prek duhovne oskrbe, povezani s salezijanci v gradu Lisičje.
V nadaljevanju me je pripoved predhodnega pričevalca največkrat že usmerila do
naslednjega, saj so jih prepoznali na slikah ali se spomnili njihovih družinskih usod.
V nekaj primerih me je predhodni pričevalec celo spoznal z naslednjim ali sodeloval
pri prvem obisku in pomagal ustvariti prepotrebno zaupanje. Tako sem zaobjel štiri
osebe, ki so bile v času vojne polnoletne, in osem oseb, ki so bile med vojno otroci, v
starosti od 4 do 15 let, in so videle tisti čas skozi otroške oči. Glede na povezanost s
salezijanci je katoliška vera logična skupna lastnost vseh pričevalcev. Druga njihova
skupna lastnost, ne glede na partizanski, domobranski ali »nikakršen« predznak, pa
je ta, da so bile vse družine, v katerih so takrat živeli pričevalci, kmečke, tako revne
kot premožne, in praviloma nenaklonjene prihajajočemu komunizmu že med vojno
ali pa po vojni. Tako so v tej knjigi s pomenljivim naslovom Z druge strani zbrana
predvsem pričevanja z dogodki in opisi, ki so bili pred letom 1990 zamolčani in bi v
prejšnji ureditvi z javno objavo pričevalce ali izdajatelje spravili za rešetke ali v zelo
velike težave.
Z vsakim pričevalcem sem se srečal vsaj trikrat, in sicer včasih najprej uvodoma
ob slikah, nato ob samem pričevanju, ob dopolnitvah in preverjanjih ter nazadnje
še ob končni avtorizaciji povzetega pričevanja. Velikokrat sem v vmesnem času po
membne navedbe časovno in vsebinsko preveril tudi z drugimi viri, objavami in
pričevalci. Sama pričevanja so bila zvočno posneta in nato pisno povzeta, pri čemer
ne gre za neposredni prepis, saj le-ta ne bi bil uporaben. Z zapisom sem poskušal
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ohraniti čim več dobesednosti, avtentičnosti, pozabljenih starih besed in domačih
hišnih imen. Vsekakor pa sem moral vsebino povezati v pravilno časovno zaporedje
in smiselne, tekoče berljive sklope, saj misel starejših ljudi velikokrat preskakuje,
zamre ali pa se preusmeri na sedanjost. Pri mlajših osebah, kjer misel lepo teče,
pa je zapis posameznih odlomkov velikokrat skoraj enak posnetku. Prav tako sem
anonimiziral nekatere osebe, ki so bile udeležene v opisanih dogodkih in bi bile po
mojem mnenju ali mnenju pričevalca ob objavi lahko prizadete oziroma bi to lahko
prizadelo njihove svojce. V enem primeru sem povedano situacijo in opis celo loče
no razbil po pričevanju, tako da so ostala zanimiva dejstva, ni pa mogoče prepoznati
posameznih udeležencev dogodkov ali njihovih družin. Na račun anonimizacije so
pričevanja mogoče izgubila nekoliko pristnosti in zgodovinske ostrine, saj je bilo
potrebno ljudi opisati bolj na splošno, vendar namen pričevanj ni kogarkoli obsojati,
ampak predvsem prikazati dejstva in okoliščine, ki so med vojno doletele navadne
ljudi in vplivale na njihove odločitve in izbire, ki nemalokrat sploh niso bile možne.
Z vprašanji pričevalcem sem na kratko poskušal zajeti tudi življenje njihovih dru
žin pred drugo svetovno vojno in v prvem desetletju po njej. Glavnina vprašanj je
bila, tako kot si časovno sledijo, usmerjena na začetke vojne, prve partizanske akcije,
prva osvobojena ozemlja, internacijo, italijansko ofenzivo, pojav vaških straž, kapi
tulacijo Italije, vmesni čas do nemške ofenzive, nemško ofenzivo, pojav domobran
stva ter na zaključne boje. V vsakem pričevanju je praviloma tudi del, ki je namenjen
salezijancem in dogodkom v gradu Lisičje, kjer sem poskušal pri vsakem pričevalcu
izpostaviti njegov vidik in tisto, česar niso povedali že drugi, saj se je veliko stvari
tudi ponavljalo.
V pričevanjih se pojavljajo tudi tujke, pogovorne, redkeje uporabljene ali poseb
ne besede, ki so zapisane ležeče in imajo razlago v slovarju na koncu knjige. Veliko
izmed teh besed se danes ne uporablja več, razen pri starejših ljudeh. Pričevalci so
uporabljali različna domača imena za iste kraje, zato so bila vsa domača imena za
kraje preoblikovana v enoten in slovnično pravilen zapis. Opombe in pomembni
pojmi so v celoti opisani na koncu knjige. V naslovu vsakega pričevanja, z izjemo
prvih dveh pričevanj salezijancev, je vedno navedeno domače hišno ime in kraj, kjer
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je med vojno živel pričevalec. Na koncu pa je pričevanje podpisano z uradnim ime
nom in priimkom ter navedbo kraja in časa nastanka pričevanja.
Pri branju pričevanj je potrebno upoštevati, da gre za več kot 70-letno časovno
oddaljenost od opisanih dogodkov in za oseben pogled pričevalcev na tisti čas. Pri
pričevanjih zato ni pričakovati popolne natančnosti splošno zgodovinskih dejstev,
kronološko navedenih dogodkov ali drugih podrobnosti krajevnih okoliščin, ki sta
jih spomin in čas lahko tudi nekoliko zabrisala, izbrala ali poudarila le nekatere.
Za razumevanje in vživljanje v tisti čas je veliko bolj pomembno, kaj so pričevalci
doživljali, kaj se je zapisalo v njihovo notranjost in kaj se je dogajalo prav njim oseb
no, v njihovih družinah in prav v njihovi vasi. Razlike pri tem, kaj se je dogajalo v
posameznih vaseh v naši bližnji okolici, so velikokrat skoraj neverjetne. Nekatere
vasi so posamezne vojne aktivnosti v celoti obšle, zopet drugič pa v polnosti grobo
zadele, kar je predvsem posledica naključja, oddaljenosti od prometnic, centrov, vo
jaških postojank, oskrbovalnih poti, bližine gozda itd.
Ob tem moram zapisati, da so me srečanja s pričevalci notranje obogatila in da
sem bil zelo presenečen nad njihovim optimizmom, vztrajnostjo in pozitivnim
gledanjem na življenje, kljub številnim tragičnim dogodkom, ki so jih doživeli v
preteklosti.
Naj njihove življenjske zgodbe spregovorijo tudi v vas.
Peter Tomažič ml.
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Pogled z južne strani na grad Lisičje v času druge svetovne vojne.
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Salezijanec STANE OKORN –
Lisičje in salezijanci
O zgodovini gradu Lisičje ne bi mogel govoriti kar tako »na pamet«. Kolikor se
spominjam, je že Valvasor pisal o njem. Opisuje čudovit vrt in nasade raznih ekso
tičnih dreves. Še pred leti je za gradom stal skorš, sadno drevo z majhnimi, hruškam
podobnimi sadeži. Baje so gojili limone in pomaranče. Imeli so velik rastlinjak, ka
terega zastekljena stena je gledala proti jugu v Mežnarčkovo dolino. Ljudje so govo
rili, da je predzadnji lastnik v eni noči grad zaigral. Zadnja lastnica pa je bila gospa
Lloydova iz Trsta.
Notranjost gradu je bila lepo urejena. V prvem nadstropju je bila lepa dvorana z
biljardom, čudovitim kaminom in lepim štukaturnim stropom. Vsaka soba v prvem
nadstropju je bila v drugi, zelo močni barvi. Na vratih med eno in drugo sobo so bile
tudi lepe oljne slike – motivi z morja z barkami. V jugozahodni sobi se pod zadnjo
oljno barvo še vidijo obrisi čolnov in jader. V veži na vrhu stopnišča je bil model
ladje, ki je bila kasneje v stari osnovni šoli na Škofljici. Grad je imel kot prizidek tudi
lastno kapelico, ki je gledala proti severu.
Salezijanci smo imeli svojo gimnazijo na Radni pri Sevnici. Ko so prišli na Štajer
sko Nemci, smo morali bežati. Umaknili smo se v Ljubljano. Zavod na Rakovniku
je bil natrpan z domačim osebjem, dijaki in mnogimi begunci iz Veržeja, Radne,
Celja in Murske Sobote. Zato je vodstvo iskalo primeren prostor, npr. star grad,
kamor bi namestili gimnazijo z Radne. Imeli so več možnosti na Dolenjskem, kjer
so bili okupatorji Italijani. Nekdo je našel tudi lisiški grad, ki se je gospodom na
Rakovniku zdel kar primeren. Z lastnico Lloydovo v Trstu so se pogodili, da nam
ga da v najem. Spodnje prostore, kjer je bila nekoč drvarnica in je tedaj stanovala
neka stara žena, smo preuredili v kapelo. Obnovili smo in potem na novo postavili
vodovod od Fletnovega izvira do gradu. V kleti smo napravili zbiralni bazen, od tam
pa s črpalko vsak dan potiskali vodo v podstrešni bazen, da smo imeli tekočo vodo.
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Poleti 1941 so salezijanci
pripravljali grad Lisičje in
okolico za bivanje dijakov.

Tudi elektriko smo napeljali iz vasi Lanišče, od tam so jo napeljali še sosedje, ki je
prej niso imeli. Septembra smo začeli novo šolsko leto. Profesorjev smo imeli nekaj
doma, to so bili duhovniki, ki so poučevali na naših šolah na Radni, v Veržeju ali pa
so hodil iz Ljubljane: dr. Ludvik Žagar za fiziko, dr. Mihelčič za kemijo in biologijo.
Matematiko je učil g. Maček, nemščino g. Pušnik, slovenščino g. Cigan.
V veliki dvorani v prvem nadstropju smo imeli spalnico. V njej smo naredili oder.
Ko je bila predstava, smo nesli vse postelje ven in prinesli stole in dvorana je bila
nared. Začeli smo z misijonsko akademijo. Nato smo pripravili spevoigro Miklavž
prihaja. Vrstile so se prireditve, kar po dvakrat na mesec. Včasih so jih pripravili
fantje, ki so hodili v naš mladinski dom ali oratorij, večinoma pa mi, mladi salezijan
ci. Starejši se bodo spomnili naslednjih iger: Beraški študent, Ivonik, Mlada ptičarja
in akademije za god gospoda Pušnika. Vrstila so se razna predavanja ob diapozitivih
ali celo vrteči se filmi, črno-beli. Omenil sem oratorij. Za fante smo ob nedeljah
organizirali posebne igre na dvorišču: zastavo, črnega moža, sankaške tekme, zlasti
pa popoldne najprej krščanski nauk, potem pa razvedrilo. Vsak, ki se je vpisal, je do
bil izkaznico, kamor je dobil žig za vsak obisk dopoldne ali popoldne. Ob fantih so
se zbirali tudi starši, bratje in sestre. Kapela v gradu je imela pravico javnosti, tako da
so vsi lahko zadostili tudi nedeljski dolžnosti obiska sv. maše. To je prišlo prav vsej
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Salezijanci pri vadbi na
glasbila pod lipo pri
gradu Lisičje. Z leve
strani na bas violini Rudi
Knez, na klarinetu Stane
Kahne, na harmoniki
Dominik Tiselj in Jože
Haubert na violini.
Zadaj z leve strani Pavel
Alfonz, Jože Pušnik in
Ivan Špan.

okolici, zlasti takrat, ko se, zaradi mrež okoli naselij in omejitev posebnih dovoljenj
za gibanje, ni moglo iti v Šmarje, v farno cerkev.
Lep je bil praznik Marije Pomočnice ob koncu maja. V Lanišču pri cerkvi smo
postavili prižnico in okrasili nosila z Marijinim kipom. Gospod Tomc je imel pri
digo, nato pa se je razvila procesija tja mimo pruha – to je kamnoloma Lanišče. Na
notranjem grajskem dvorišču je bil oltar z Marijino sliko. Tam so bile pete litanije in
blagoslov z Najsvetejšim. Ljudje imajo gotovo še fotografije, kjer je videti posebno
veliko narodnih noš. Skratka, bilo je lepo doživetje, čeprav je bila vojna. Prav to dej
stvo nas je združevalo v molitvi za mir.
V tistih časih je v gozdovih že vrelo. Tudi mi smo dobili v marcu nočni obisk, češ
da imamo orožje in se pripravljamo za borbo proti partizanom. No, vsa stvar je bila
v tem: igrali smo igro Ivonik, dogodke iz francoske revolucije, in tam so igralci po
trebovali tudi puške. Eden od naših dijakov je lepo imitiral prave mavzerice.1 Ljudje,
ki so na odru videli te puške, so jih imeli za prave. Za to so se zanimali partizani
in zahtevali orožje. Vsak od nas pa je vedel le za staro lovsko puško visoko gori na
podstrešju, ki sploh ni bila uporabna.
Ob koncu šolskega leta se je vedno bolj govorilo, da bodo nas – študente bogo
slovja – mobilizirali v partizane. Radi pa bi naredili državne izpite na državni šoli v
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Ljubljani. Zato smo sredi maja pobegnili v Ljubljano, da bi v juniju delali izpite na
ljubljanski gimnaziji.
Ravno ko bi morali začeti delati izpite na gimnaziji, so Italijani začeli z velikimi
racijami po območjih mest. Vrstile so se zapore, gibanje iz enega dela mesta v dru
gega je bilo onemogočeno. Mnogi fantje in možje so bili odpeljani v internacijo v
Gonars, Renicci, Treviso in Padovo. Ko so bile racije končane, smo lahko šli delat
izpite, nekateri smo končali tudi z maturo. Šele 17. julija 1942 smo zaključili z izpiti
in jo spet mahnili nazaj v Lisičje. Tam smo po malem sušili seno, okopavali peso,
popoldne pa se učili glasbo, tipkanja in igranja na harmonij. Pa se je začela velika
italijanska ofenziva. Ob koncu ofenzive so Italijani zbrali vse moške na Škofljici pri
barakah na sedanji žagi, kjer so imeli kasarno. Povedali so, da bodo vse odpeljali v
Ljubljano na zaslišanje, potem pa se bodo vrnili domov. Salezijanski duhovniki in
dijaki, kleriki, smo bili v talarjih, ki smo jih sicer vedno nosili doma. Tudi mi smo
rekli: »Kamor gredo možje, tja gremo tudi mi.« Toda nas niso marali. Okoli pol
dne so nas odposlali domov. Spremljali so nas nevoščljivi pogledi. Šuštarjev Lojze
iz Lisičja pa je še zaklical: »Fantje, pokosite mi deteljo na Klancu!« Iz tega klica se je
rodila velika akcija. Že takoj, ko smo prišli domov in je kuhar Drago na hitro pripra
vil malo kosila, smo šli k Šuštarju in odpravili živino, saj je ostala doma Mana sama.
Čez nekaj dni smo nekateri dobili dovoljenje na italijanski komandi, da smemo ko
siti na Škofljici. Jaz sem ga dobil tudi še pozneje, da sem šel k Zohtarjevim kosit s
kosilnico. V talarju sem vozil kosilnico skozi Škofljico. Italijani so me gledali in eden
je rekel: »Pri nas pa duhovniki ne delajo tako.« Jaz sem mu odgovoril: »Zakaj ste pa
moške odpeljali? Saj ste vi krivi!« In mu je bilo nerodno, da se je začel opravičevati,
da on osebno ni kriv. S tem smo odprli veliko akcijo. Škofljica in daljna okolica, tudi
Šmarje in vse naprej po Dolenjskem, ni imela polnoletnih moških. Ostali so samo
starejši, tako sta v Lanišču ostala samo Matevžev in Žitnikov oče. Italijani so imeli
komando, da na vsakega moškega, v starosti za internacijo, streljajo brez opozorila.
Mi smo zato v začetku hodili kosit in grabit kar v talarjih. Nato so nas Italijani že
poznali, pa so nas pustili, da smo hodili v civilni obleki. Hodili smo zdaj k eni hiši,
zdaj k drugi, kakor so ljudje prišli prosit. V nedeljo, ko so prišli k maši, so povedali
svoje želje, mi smo pa za ves teden napravili načrt, pri katerih hišah bo kdo kosil,
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Ko so Italijani internirali večino moških na Rab, so na
pomoč ženskam pri kmečkih opravilih priskočili salezi
janci iz Lisičja.

Na kosilnici v talarju Stane
Okorn, konja sta Lenartova
žrebca, fotografija posneta leta
1942 v Tlakah, v ozadju železni
ška proga.

Salezijanci pri obiranju jabolk pri
Štefančkovih na Plešah. Zadaj
levo France Cigan, spredaj z
leve Mirko Flac, Jakob Turšič in
Stane Okorn.
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Salezijanski dijaki pri učenju v
notranjosti gradu Lisičje jeseni
1942. V sredini Stane Okorn.

sušil, nalagal na vozove. Tako je minilo poletje. Ženske, ki so delale z nami, so hitro
opazile: »Poglejte, kakšne vozove ti fantje nakladajo in speljejo s konji domov. Pa
brez vsake kletve. To moramo svojim možem povedati. Oni pa mislijo, da se brez
kletve ne da speljati, če ti na morostu voz zagazi!« Ko je bilo seno pospravljeno, smo
še skopali krompir in zorali ter posejali pšenico.
Kaj pa šola? Gospodje v Ljubljani so sklenili, da bomo hodili kar v javno šolo, zato
smo se v začetku oktobra preselili v Ljubljano in kot redni dijaki opravili šolsko leto
1942/43.
O svojem počitnikovanju smo izdali posebno številko Našega dela, ki smo ga že prej
na Radni izdajali kot svojo literarno revijo. Kakšna številka se še dobi tudi pri nekaterih
župljanih na Škofljici ali na Klancu. Priloženih je veliko fotografij. Zlasti pa so popisani
lepi spomini, ki smo jih od tega obdobja odnesli, kljub temu da so bili težki vojni časi.
Ko smo kleriki dijaki odšli v Ljubljano, so tu ostali še nekateri duhovniki, kot
gospod Pušnik, gospod Pavel, gospod Maček in sobratje Ludvik Zabret in Žerjavov
Drago, ki je bil kuhar. Jaz sem dobil občasno dovoljenje, da sem v soboto popoldne
po šoli prišel v grad in skrbel za oratorij kot asistent-vzgojitelj ter predvsem skrbel za
ministrante in igro na dvorišču. Tudi to leto je delo v mladinskem domu lepo teklo
naprej. Gospod Cigan je začel z odraslim mešanim pevskim zborom, ki je, mislim
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da za veliko noč, prvikrat zapel. Pripravili smo tudi
igrico Peterčkove poslednje sanje, kjer je sodelova
lo veliko mladih fantov, proti pomladi pa še Mlada
ptičarja.
Potem sem februarja 1944 odšel za vzgojitelja v
Gorico. V tem času enkrat so se v gradu naselili do
mobranci. Ko sem se v avgustu vrnil iz Gorice, sem
prihajal spet ob nedeljah na oratorij. Seveda ni bilo
več tistega lepega mirnega razpoloženja kot v prvih
letih. Vem, da je gospod Cigan posredoval za mar
sikoga. Večkrat je ostal neuslišan. Posebno je bilo
zanj hudo, ko je moral spovedati deset žensk, ki so
jih domobranci obsodili na smrt. Sam mi je kmalu
nato priznal: »To je bilo zame najstrašnejše doživetje.
Rekel sem komandantu, naj ne počne takih krivic,
pa me je nagnal, češ, če hočete spovedati, imate to
liko in toliko časa na razpolago, če pa nočete, bomo
pa takoj opravili z njimi.« Sprejel je. Seveda je bilo
o spovedi težko govoriti. Vse so ga prosile, naj po
maga. On pa je bil brez moči. »Sem že prosil, pa me
nočejo poslušati.« Iz tega je nastala lažna pripoved,
da jih je on pretepal in zmerjal.

Naše delo, naslovnica glasila
salezijanskih dijakov, ki so bivali
in se šolali v gradu Lisičje.
Poleti leta 1942 so pomagali
po Škofljici in okolici na
kmetijah, ki so zaradi italijanske
internacije ostale brez aktivnih
moških. Celotno glasilo je na
voljo na www.skofljica.net.

Stane Okorn

Zapis Staneta Okorna, Lisičje in salezijanci, je bil prvič objavljen leta 1990 v glasilu Iskanje,
prilogi župnijskega lista Oznanilo župnije Škofljica. Svoje življenje v času druge svetovne vojne je
Stane Okorn podrobneje opisal v knjigi V znamenju polarnega sija, ki je leta 2005 izšla pri založbi
Salve.
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Nastopajoči otroci na balkonu gra
du Lisičje po zaigrani igri Ptičar leta
1943. Levo pri vratih salezijanec
France Cigan.

Procesija od laniške cerkve do Lisičja ob
prazniku Marije Pomočnice maja 1943.

Svečana maša na
dvorišču gradu Lisičje
ob prazniku Marije
Pomočnice maja 1943.
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Salezijanec ALOJZ HRIBŠEK
Vojsko sem doživel pod italijansko zasedbo in moram reči, da se je prvo leto zdelo
življenje kar znosno in je šlo skoraj normalno naprej. Ni bilo še konec leta 1941, ko
so našo skupnost, približno 40 fantov med šestim in osmim razredom, dali skupaj v
grad pri Lanišču in tam smo zopet študirali privatno. Spomnim se, da smo šli enkrat
jeseni na sprehod v okolico in smo sedeli v travi, ko so se nenadoma pokazali prvi
partizani. Bili so prijazni slovenski fantje, s katerimi smo se pogovarjali. To je bilo
naše prvo srečanje s partizani. Na kapah so imeli rdečo zvezdo. 16. marca leta 1942
smo bili v gradu pozno ponoči še budni. Okna so morala biti zasenčena in na njih
smo imeli črn papir. Nenadoma je bilo okno v prvem nadstropju z enim udarcem
razbito. Na oknu je stal partizan. Ugasnili smo luči. Partizan je skočil v sobo s puško
in zavpil, naj prižgemo luči. Notri je prišlo še več partizanov. Morali smo odpreti vra
ta, zasedli so grad in nas vse zbrali skupaj. Ravnatelj Pušnik se je postavil pred njih in
jim povedal, da je on odgovoren za nas, ter vprašal, kaj želijo. Partizani so nekoliko
umirili svoj nastop in povedali, da bodo preiskali hišo, ker so slišali, da je v gradu
orožje. Dva sta šla preiskovat tudi na podstrešje in se spomnim, da je eden rekel ko
mandantu, da so našli samo ene prekle. Par mesecev prej smo namreč igrali igro, kjer
je bilo potrebno imeti puške. Igra je govorila o tem, kako so v Španiji streljali jezuite.
Eden od nas je bil dober mizar in je napravil lesene puške, ki so jih nekateri imeli za
prave. Nato je komandant rekel, da gresta dva najmlajša od nas s partizani. Ravnatelj
Pušnik je odločno stopil naprej in rekel glasno, da nihče ne bo šel nikamor. Poveljnik
je nato razložil, da rabi dva fanta, da bosta odkopala kup premoga, če je tam kaj skri
to. Potem so se opravičili in odšli. Ves čas vojne sem imel vtis, da je bil naš ravnatelj
v stikih s partizani. V gradu smo bili povsem dosegljivi partizanom, prav tako itali
janska posadka ni nikoli prišla gor, razen kaj pokrasti po našem vrtu, drugače pa jih
nismo videli. Živeli smo v miru. Sredi maja 1942 pa je nenadoma sredi dneva prišel
partizan in ravnatelju pustil sporočilo, da mora iti vsaj eden v partizane, drugače
bodo prišli ponoči in vse odpeljali. Ravnatelj nam je naročil, naj se ponoči skrijemo
in da smo sami odgovorni za svoje življenje. S tremi fanti smo se skrili v grmovje v
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Z leve Alojz Hribšek, France Cigan, Šuštarjeva
Mana, Križmanov Matic, Stane Tratnik in Rudi
Borštnik. Salezijanci imajo v rokah cepce, s
katerimi so pri Šuštarjevih v Lisičju poleti 1942
mlatili pšenico.

Salezijanci poleti 1942 pomagajo pri košnji na
kmetijah na Škofljici in v okolici. Z leve strani
Alojz Hribšek, Jože Haubert, Tone Kastelic,
Stane Tratnik, Lovro Čeh, Mirko Flac, neznan,
Vili iz Boštanja, France Cigan, Stane Okorn,
Ernest Anželj, Rudi Borštnik, Jože Pašič.
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Salezijanci pomagajo
pri Gorenčevih na
Škofljici. Na fotografiji
salezijanca Leopold
Kavčič in Štefan Lopert,
Gorenčevi otroci Mari,
Tončka in Pepca ter
njihova babica.

bližnjem gozdu in opazovali, če bo res kdo prišel. Tisto noč se ni nič zgodilo. Nasled
nji dan pa smo odšli v Ljubljano in tam sem nadaljeval šesti razred gimnazije. Živeli
smo na Rakovniku. Med tem časom se je spet umirilo in smo se vrnili. Nato so Italija
ni tisto poletje internirali vse moške in kmetije so ostale brez moških rok. Začeli smo
pomagati ljudem pri delu na polju. Naš ravnatelj se je verjetno zmenil s partizani, da
so nam dali mir, prav tako nas niso nadlegovali Italijani, če smo bili oblečeni v redov
niška oblačila. Najprej smo delali kar v talarjih, če smo jih pa odložili, so se pokazali
Italijani, ker so misli, da smo moški, ki jih še niso internirali. Ko smo pokazali talar
in ga oblekli, je bilo vse v redu. Jaz sem tisto poletje delal stalno skoraj en mesec pri
Dednikarjevi družini na Gumnišču. Prvič sem se naučil delati s konji, voziti, dajati
komande itd. Potem smo šli za stalno nazaj v Ljubljano in tam hodili v gimnazijo.
Alojz Hribšek
Vir: Možina, Jože. 2014. Pričevalci, Alojz Hribšek. Video predvajanje - MMC
RTV Slovenija. http://4d.rtvslo.si/arhiv/pricevalci/174295211 (julij 2015).
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Dednikarjev France s Klanca
Rodil sem se leta 1935. Imeli smo srednje veliko kmetijo. Na srečo ravno tako
veliko, da po vojni ni zapadla pod agrarno reformo. Meja je bila 10 hektarov obde
lovalne zemlje in 10 hektarov gozda.
Moji starši so se ukvarjali samo s kmetijstvom. Imeli smo živali. Spomnim se tudi
dveh konj. Seveda smo tudi otroci pomagali. Oče je imel vedno tudi pomočnika,
običajno je bil to kakšen moški z Dolenjske, mlajši od 40 let. Imeli smo tudi služ
kinjo, ki je bila pri nas do leta 1943. Od nas je odšla, ker se je poročila. Od takrat smo
bili sami. Pri nas je bilo treba delati. Ker sem bil najstarejši fant, je name velikokrat
padlo še več odgovornosti in dela. Imel sem pet sester, ena je bila starejša, in mlaj
šega brata.
Oče je bil konec leta 1940 kot rezervist vpoklican v kraljevo vojsko na Rakek. Ta
krat je bil star 44 let. Domov je prišel na veliko soboto leta 1941. Vem, da je mama
pekla potico. Kraljevina Jugoslavija je razpadla. Vračali so se po hribih in skrivnih
poteh, saj so srbski oficirji poskušali še enkrat oblikovati vojaške formacije, ki so
se kasneje preoblikovale v četniško vojsko. Seveda so nam ob mobilizaciji v kralje
vo vojsko pobrali tudi živali. Še posebej nam je bilo hudo za kobilo, ki je bila zelo
lepa. Oče jo je po razpadu kraljevine komaj dobil nazaj. Na srečo jo je nekdo videl
v Šmarju. Vendar ta kobila ni imela sreče. Kasneje je moj stric z njo in s še enim
konjem peljal drva. Ko se je ustavil na Jurčkovi cesti v Ljubljani na nekem mostu, sta
se konja začela prerivati in nato sta oba zgrmela z mostu. Kobila je bila tako hudo
poškodovana, da je morala v zakol. Drugače pa je kraljeva vojska tudi na Škofljici
odlagala orožje, oblačila in drugo opremo. Spomnim se, da me je oče nekoč poslal
zadaj za kozolec, kjer so bile njive in je danes cesta proti Kočevju, ter mi naročil,
naj nekaj prinesem. Mislim, da sem prinesel oblačila. Ta smo razparali in žnidarji
ter mojškre so znali ponovno uporabiti blago, ki je bilo med vojno sploh zelo iska
no zaradi velikega pomanjkanja. Tudi jaz sem kasneje dobil tako ponovno izdelano
obleko iz vojaškega materiala, rekelc in bluzo, ki je bila narejena zelo moderno, po
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ameriško. Seveda so nas starši zelo opozarjali, česa ne smemo prijemati, predvsem
bomb, za katere so rekli, da so podobne hruškam.
Potem so prišli Italijani. Fantiči iz vasi smo se dobili v nedeljo po kosilu. Sosedovi
so bili že večji in so imeli celo puško, s katero smo se odpravili na Šuštarjev hrib, kot
se je reklo hribu nad današnjo postajo mestnega prometa pri osnovni šoli. Tam je
bil tudi manjši kozolec, s katerega so ta večji fantje streljali na veverico na velikem
hrastu, ki je tam rasel. Po treh strelih je prišel nekdo od odraslih in nam povedal, da
je pri Robežniku že formacija Italijanov in da sprašujejo, kdo strelja. Seveda smo se
takoj umaknili. Ti sosedovi starejši fantje so šli kasneje v partizane.
Italijani so kmalu naredili temelje in lesene barake, levo in desno ob cesti, ki danes
vodi za žago. V glavnem se niso naselili po hišah, ampak so bili vsi v teh barakah.
Potem so naredili tudi drugo pot za na morost, in sicer ob Škofeljščici, ker se nismo
mogli voziti čez kasarno. Drugače z njimi nismo imeli kaj dosti opravka. Poleti 1942
so Italijani zaradi streljanja partizanov dali nalog moškim s Škofljice in bližnje okoli
ce, da zvečer pridejo v kasarno, da bi videli, če so oni tisti, ki streljajo iz gozda. Doma
so se zelo bali, da to noč ne bo streljanja. Tako bi možem trda predla, vendar je bilo
tudi to noč streljanje in so naslednje jutro vse izpustili. Teden ali dva po tistem pa so
nas Italijani obkolili, zastražili in odpeljali vse moške na žago v kasarno. Zbirali so
jih celo dopoldne. Otroci smo lahko tisti dan hodili mimo stražarja do zapornikov
in smo očetom še prinesli, kar so potrebovali - hrano, obleko in podobno. Popoldne
pa so vse naložili na živinske vagone. Iz zamreženih lin so mahali, mi pa smo jokali.
Oče je o teh časih povedal, da če bi na Rabu dobil ogrizke, ki smo jih mi otroci doma
metali po tleh, bi z njimi preživel. Takrat tudi ni kadil in je tako imel več hrane. Stra
stni kadilci, ki so menjali hrano za cigarete, pa so veliko hitreje umrli. Eden izmed
sosedov, ki je bil v drugem taborišču, je povedal, da so v Čabru in okolici Italijani
pobrali cele družine, tudi ženske in otroke. Izmed teh družin jih je v tem taborišču
zelo veliko pomrlo. Oče je prišel domov decembra 1942. Bil je ves v turih po vratu,
tako da je imel kar brisačo za vratom.
Spomnim se tudi dveh dogodkov v času, ko je bil oče še na Rabu. Enkrat smo šli
v gozd malo naprej od Zaloga in poleg mame ter služkinje Mete je bil z nami tudi
italijanski vojak. Ponudil se je, da gre z nami zaradi varnosti in okrog pasu si je
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opasal bombe, puške pa ni imel. Prav tako
je bila zanimiva zgodba z našo kobilo.
Bila je zakovana, imela je žebelj v kopitu
in tako je prišlo do tetanusa. Kobilo sva z
mamo gnala Grčarju, živinozdravniku, ki
je dal injekcijo. Vendar kobila ni prišla k
sebi. Naša služkinja je za to težavo pove
dala temu istemu Italijanu iz prve zgod
be, on pa je pripeljal drugega vojaka, ki je
bil doma kovač in se je spoznal na te reči.
Kopito je zrezal do mesa, dal notri neka
zdravila in injekcije in jo je pozdravil.
Zelo smo mu bili hvaležni.
Spomnim se tudi, da je v času razpada
Italije iz Zapotoka prek Iga prišla na Ško
fljico cela artilerijska formacija legije – va
ških straž. Na travniku pri Tišlerju je bilo
veliko topov. Očitno so bili radijsko zelo
nepovezani, kajti ravno takrat, kot smo Dednikarjev France na konju, poleg
brali kasneje, so potekali boji med parti salezijanec Alojz Hribšek, ki je leta 1942
zani in vaškimi stražami na gradu Turjak, pomagal na Dednikarjevi kmetiji.
pa jim niso šli v pomoč s topovi, ker ver
jetno niso niti vedeli.
V Lisičje smo otroci začeli hoditi, ko se je začela maša v gradu. To je bilo že v
prvem letu vojne. Otroke nas je zelo pritegnilo. Pri salezijancih smo se počutili zelo
dobro. Tudi ob delavnikih smo hodili k maši, še posebej v maju nismo nikoli manj
kali pri šmarnicah. Ob nedeljah smo šli dopoldne k maši, popoldne pa še enkrat v
Lisičje k nauku in potem so bile igre. Domov smo prišli šele v mraku. Salezijanci,
duhovniki in dijaki, so zelo veliko pomagali na kmetijah na Škofljici, ko so moške
odpeljali na Rab. Pomagali so tudi na kmetijah, kjer so bili moški v partizanih. Pri
nas je velikokrat pomagal dijak Alojz Hribšek, ki je bil doma pri Krškem. Z njim
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Posvetitev Srcu Jezuso
vemu in Srcu Marijine
mu leta 1943. Na sliki
Dednikarjeva družina v
svoji hiši pred oltarčkom
s sliko Marije in Jezusa.

sem celo na eni sliki v brošuri, ki je izšla med vojno, z naslovom Naše delo. V njej je
opisan ta čas v jeseni leta 1942, ko so salezijanci pomagali po Škofljici. Ker so bili ve
činoma kmečki fantje, so znali prijeti za vsako delo. V tej brošuri ni nič napisanega
o naši kmetiji, ker je bil naš salezijanski pomočnik očitno malo manj literarno nav
dahnjen. Je pa veliko opisanega o drugih kmetijah, kjer so salezijanci pomagali. V
gradu so nabrali tudi veliko gob in pridelali veliko paradižnika, ki po kmetijah ni bil
ravno razširjen. Tisto leto je bilo veliko jabolk in z mamo sva jih peljala cel lojtrnik
v lisiški grad. Tam so jih salezijanci zrezali v krhlje in jih posušili v sušilnici za hlevi.
Kasneje sva šla po vreče krhljev, nekaj pa jih je ostalo tudi njim.
Proti koncu vojne sem bil v gradu Lisičje zelo aktiven v Marijinem vrtcu. Skrbel
sem za predšolske fante, igrali smo igre in počeli različne zanimive stvari. Jaz sem
imel poseben zvezek, kamor sem si zapisoval, kaj smo počeli. Moj mentor je bil sa
lezijanec Rovan. V zelo lepem spominu imam tudi salezijanca Cigana, ki je bil zelo
topel in prijazen človek. Prav tako se je videlo, da je doma s kmetov in pripraven
za vsako delo. Od opreme, ki je bila v gradu, se spomnim samo klavirja in ladjice,
ki je bila po vojni v novi osnovni šoli. Ladja je bila simbol zadnjih lastnikov gradu,
ladjarjev Lloydov iz Trsta.
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Fantje s Škofljice in okolice v gradu Lisičje leta 1944. Spredaj z leve salezijanec France
Cigan, šmarski župnik Anton Ravnikar in šmarski kaplan France Golob. Prva vrsta z leve:
Brezovčev Ivan, Jožkov Franc, neznan, Križman Ivan, Stane Martinc, Matic Žgajnar, Vinko
Trček, Jože Ajdič, Drago Košak, France Gruden, Pirčev France. Druga vrsta z leve: Tone
Gruden, Vovkov Metod, neznan, Janez Kastelic, neznan, France Repar, neznan, Černetov
Slavc, neznan, Dednikarjev France, Plodrov Janez. Tretja vrsta z leve: Gojakov Ivan, Lojze
Kastelic, France Gruden, Djon Petrič, neznan, Franc Skubic, Gojakov Slavc.

Partizane sem najprej srečal že na začetku vojne, ko smo šli s fanti po kostanj v
gozd nad Strahom. Tam so nas ustavili trije partizani, takrat še v civilu, ki so nas
spraševali, kaj tam delamo, nato pa so nas nagnali. Kasneje smo srečevali tudi doma
čine, kadar smo šli delat v gozd. Nikoli pa nisem imel dobrega občutka.
Sosedje so večkrat pritiskali na očeta, naj gre k partizanom, vendar je bila za očeta
prva skrb naša velika družina. Prav tako so mnogi kmečki fantje, ki so šli v partizane,
povedali, da ni tako, kot se predstavlja, in da se ubija nedolžne ljudi. Mnogi, ki so se od
ločili za partizane, so se zaradi takega početja partizanov pridružili vaškim stražam ali
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kasneje domobrancem. Tako so počasi z našimi sosedi nastala trenja. Neko noč so nam
iz kajže izginili prašiči, kar je verjetno tudi povezano s tem. Leta 1943 so nam partizani
odpeljali 500 kg težkega vola in nam dali neke papirje, da nam bodo vrnili po vojni,
seveda pa iz tega kasneje ni bilo nič. Z njimi je šlo kar nekaj prašičev in tudi teleta.
Spomnim se, da sta nekoč prišla v hišo dva partizana in sta na mizi ravno našla
pismo, ki so nam ga poslali sorodniki s sliko domobranca. Našo služkinjo sta vse
izprašala in je razložila, od kod pismo in slika. Na srečo ni bilo nobenih posledic.
Čeprav je starejša sestra kasneje celo izvedela, da naj bi imeli partizani še v času ita
lijanske okupacije celo namen, da bi celo našo družino likvidirali. Ustavil naj bi jih
eden izmed domačinov z besedami: »Kaj pa bomo imeli od tega …?« Tako smo se
verjetno izognili najhujšemu.
V prvih letih je še bila šola na Škofljici in v prvi razred sem hodil v dvorano v gasil
ski dom. Po kapitulaciji Italije so partizani za kratek čas organizirali šolo na Lavrici,
potem pa nekaj časa ni bilo več pouka. Takrat se je pokazala možnost, da grem v
drugi razred v Marijanišče na Poljansko cesto v Ljubljano. Z menoj sta bila tudi dva
Robežnikova fanta. To je bil internat, tako da nisem mogel domov in sem imel veliko
domotožje. Ko je prišla mama na obisk, sem zmeraj malo pojokal, da bi šel domov.
Malo je bilo lažje, ker so imeli Robežniki nekaj sorodnikov v Ljubljani, ki so nas
vzeli med vikendom ven k sebi domov, kjer je bilo kar zanimivo. Pa tudi pri teti na
Jurčkovi sem bil velikokrat. Domov med vikendom nisem mogel, ker si moral imeti
dovolilnico. Spomnim se tudi, da me je neka sestra nekoč oklofutala, ker sem kepal
vrstnike, ko smo šli na sprehod. Drugače pa je bila zelo v redu. Ponoči je na ljubljan
skem gradu, kjer je bila nemška postojanka, velikokrat tulila sirena zaradi grožnje
napada zavezniških letal. Takrat smo se v internatu skrili v klet in čakali, kaj bo. Do
bombardiranja ni nikoli prišlo. Jeseni leta 1944 smo obiskovali šolo v gradu Lisičje.
Tam je bilo združeno nekaj razredov skupaj. Nekateri so prihajali tudi iz Šmarja.
V tem šolskem letu, maja ali junija 1944, sem bil tudi pri birmi v Ljubljani. Bir
moval me je škof Rožman in bilo je res veliko ljudi. Od takrat se spomnim naše poti
iz Ljubljane, ko smo se vračali nazaj. Bilo je ravno po neki ofenzivi in pod Strahom
smo srečali kolono nemških tankov, ki se je vračala z Dolenjske. Svoje mrtve vojake
so imeli kot polena naložene zadaj za kupolo.
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Kadar so prišli Nemci, so se nastanili kar po hišah, notri so spali in imeli tudi
pisarno. Tako so za nekaj časa prišli tudi v našo hišo in mi smo se morali umakniti
v en konec. Sami so imeli svojo hrano. Proti koncu vojne so nam enkrat Nemci naše
mlade kobile zamenjali za svoje stare konje, drugače pa nas niso maltretirali. Sem
imel pa par bližnjih srečanj z Nemci na Škofljici. Spomnim se, da sem nosil mleko
na Škofljico. Enkrat sva šla z bratrancem peš po cesti in sva srečala na cesti Nemca.
Bratranec ga je pozdravil, jaz pa ne. Zato naju je ustavil, jaz sem moral iti nazaj in
ga lepo pozdraviti. Enkrat sem se vračal iz Raven od Andrejčkovih, kjer je bila moja
stara mama. Bila je zelo dobra ženska, zato smo se radi ustavili pri njej. Ponavadi
smo hodili po stezi za progo. Stara mama mi je dala pol kilograma sipe. To sem dal
pod pazduho. Po poti sem našel tudi pleteno gajžlo, ki jo je verjetno nekdo izgubil.
Ko sem šel mimo gasilskega doma, sem srečal Nemca in Mongola, ki sta gnala konja.
Jaz sem se jima zelo umikal na drugi strani. Nemec me ni imel za mar, Mongol pa
se je po desetih metrih, ko je že šel mimo mene, nenadoma obrnil, stekel do mene
ter mi izpulil sladkor ter bič. Mongoli so bili zelo pokvarjeni ljudje, vsaj taka je bila
izkušnja domačinov na Škofljici.
Seveda so bili tudi domobranci del našega vsakdana in nismo se jih bali. Na Ško
fljici so imeli svojo postojanko obdano z bodečo žico. Enako so bili v bunkerjih v
Zalogu. Eden od bunkerjev je gledal proti naši hiši. Včasih so prišli tudi do naše
hiše. Domobranci niso mobilizirali našega očeta, verjetno zato, ker je bil takrat že
starejši od 45 let. Kasneje, leta 1944, so imeli domobranci postojanko tudi v gradu
Lisičje, kjer pa smo jih otroci komajda opazili. Bolj opazni so postali šele ob mraku,
ko smo se od gradu vračali domov. Nekajkrat je prišlo tudi do streljanja na grad, ko
so partizani streljali z Malega Vrha.
Velikokrat je bilo med vojno hudo tudi okrog naše hiše. Ponoči so sikali streli in
včasih so imeli tudi svetleče naboje. Takrat smo se skrili v tisti del proti hlevu in na
kolenih molili rožni venec, da bi preživeli. Velikokrat smo šli tudi v našo klet, ki je
bila velbana in naj bi zdržala tudi kakšno od granat, ki so padale naokoli. Prišli so
tudi sosedje in počutili smo se malo bolje. Seveda pa je bilo potrebno kljub vojni
obdelati polja. Spomnim se, da sva z očetom nekoč osipala krompir in so pod nama
v bližini padale granate. Oče je rekel, da bova kar dokončala in res sva dokončala,
kljub granatam.

28

Na Škofljici je kosila tudi Črna roka, predvsem kadar je šlo za maščevanje. Tako
so ubili ženo in starejšo hčerko partizanskega terenca, ki je vodil rajon na Škofljici
v času po kapitulaciji Italije in je bil takrat odgovoren za smrt nekega fanta, brata
enega izmed kasnejših domobrancev.
Več dni so se s celimi vozovi umikale družine domobrancev s kočevske strani,
tudi na Pijavi Gorici so šle cele družine, na Škofljici pa ne. Zadnjo nedeljo so bili na
Klancu še Nemci, ki so se pripravljali za odhod, kakšne tri ure zatem so že prišli par
tizani in v Zalogu so zagoreli kozolci. Spomnim se, da smo skrili in pospravili knjige
kot so Črne bukve, Turjak2 in več takih. Očeta smo spraševali, kam naj jih skrijemo.
Ene smo skrili pod pleve, druge pod kotel, v katerem smo kuhali za prašiče. V bun
kerje ob Zalogu so se namestili partizani, ki jih je pripeljal domačin. Tam naj bi jih
pustil in šel spat domov. Očitno so bili ti partizani utrujeni in neizkušeni, da se niso
zaščitili. Ponoči so jih presenetili in vse pobili.
Zelo se spomnim 9. maja, dneva osvoboditve. Že v času po kapitulaciji Italije sem
moral kot osemletni fant prepeljati neki material za partizane s Klanca v Lanišče. Na
dan osvoboditve so prišli partizani, vzeli voz in konja, da se bo v Ljubljano prepeljal
material za radijske zveze in vojake. Z njimi sem šel jaz. Oče ni šel iz previdnosti, da
ga ne bi zadržali ali ubili. Jaz sem bil na vozu in bil sem tiho. Na Karlovški cesti so nas
pozdravljali, osvoboditelje. Na voz so leteli piškoti, bonboni in rože. Spomnim se, da

Dednikarjeva družina leta
1952. France na sredini v
zadnji vrsti.
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nisem ničesar vzel. In potem smo šli po Starem trgu do Poljanske ceste in kasarne, kjer
smo na dvorišču oddali robo. Nato sem vzel, dobrih deset let star, vajeti v roke in se sam
odpeljal proti domu. Malo sem že poznal pot, tako da ni bilo težav. Ko sem prišel na Ru
dnik na blok,3 kjer je bila zapora, so me ustavili partizani. Stražar me je dal na stran in
tam so me izprašali. Nato sem čakal nekaj ur do mraka, ko so me končno spustili naprej.
Domov sem prišel ob enajstih zvečer. Oče in domači so bili že zelo v skrbeh.
Po vojni se spomnim, kako veliki pritiski so bili zaradi obvezne oddaje, koliko je
bilo potrebno oddati žita, krompirja in živali. Tudi les je sodil v obvezno oddajo še
deset let po vojni. Tisti, ki so šli v zadrugo, niso imeli obvezne oddaje. Kljub temu
jih je na Škofljici in v našem koncu zelo malo šlo v zadrugo. V Glinku, kjer stoji
današnja galvana, so zgradili svinjake, ki pa nikoli niso služili svojemu namenu.
Nekaj podobnega so zgradili na Lavrici, kjer je bil kasneje Vedrog.4 Tam so imeli
neko železniško obdelovalno zadrugo. Ker smo imeli travnike in njive tam v bližini,
smo člane zadruge včasih videli, kako so se pozno v dnevu, ko smo mi že končali z
delom, razigrani in s harmoniko odpravljali na delo. Nekaj časa so delali, nato pa se
spet zabavali. Kmalu je vse propadlo.
France Trtnik
Klanec, avgust 2014

Žrtve vojne na parah
(mrtvaškem odru) v
gasilskem domu na
Škofljici takoj po koncu
vojne. V ozadju štiri
slike: na vrhu Stalin in
Tito ter pod njima levo
in desno Srce Jezusovo
in Srce Marijino. Spredaj
križ s svečami ter levo
in desno častna straža.
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Mavčeva Joža iz Dol
Rodila sem se leta 1932 na Rebrih pri Banačevih. Bila sem nezakonski otrok. Moje
mu očetu, ki je bil s Škofljice, niso pustili, da bi se poročil z mamo, ker je bila prerevna.
Mama se je štiri leta po mojem rojstvu poročila z Androjevim Tonetom. Stara mama ji
je poklonila hišo v Dolah in tri njive. Tako smo se preselili in meni je bilo na začetku
zelo hudo. Vsak večer sem ušla nazaj k moji stari mami in dedku, kjer sem prej živela z
mamo. In tam sem zelo velikokrat ostala čez noč. Prespala sem na klopi ob peči. Moja
mama se je velikokrat jezila in dejala, da mi stari starši dajejo potuho. Velikokrat me
je tudi prestregla na pol poti. Šele po nekaj mesecih sem se navadila življenja v Dolah.
Tik preden se je mama poročila, takoj po oklicih, jo je moj oče prišel prosit, naj
si premisli in gre z njim, vendar mu je mama rekla, da je sedaj že prepozno. Prav
tako je pretepel njenega zaročenca Toneta. Čez dve leti se je poročil in dobil bogato
ženo, vdovo, ki je imela gostilno. Večkrat sem ga srečala in sem se ga kot otrok zelo
bala. Včasih je prišel v Dole po pesek. Spomnim se, kako sem nabirala fižol in se
je ustavil ob njivi ter me poklical. Zelo sem se ustrašila in se skrila za fižol. Kadar
sem kaj nagajala, so mi doma rekli, da me bodo kar k njemu poslali. Tudi ko sem

Delavci pred vhodom v
rudnik Barit, drugi z leve
Anton Potokar, očim
Mavčeve Jože. Fotogra
fija je nastala pred drugo
svetovno vojno.
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kasneje hodila v šolo na Škofljici pri Čeponu,
kjer je bila prejšnja pošta, me je včasih čakal
pred šolo in sem se skrila, ker sem se bala, da
me bo vzel. Oče je umrl leta 1948. Zelo ga je
prizadelo, ker mu je povojna oblast zaplenila
vse premoženje in je hudo zbolel. Imel je zla
tenico in obiskala sem ga na smrtni postelji.
Ko sta se rodila Ana in Tone, moja pol
sestra in polbrat, sem ju včasih tudi pazila.
Doma smo imeli kravo in telico, tako da ni
smo bili lačni. Pri oranju pa nam je z živalmi
pomagal sosed.
Očim je bil ob začetku vojne mobiliziran
v kraljevo vojsko. Bil je v Slavonski Požegi in
po razpadu kraljevine je prišel domov. Prišel
je v obleki kraljeve vojske in z odejo v barvah
zastave. Potem so prišli pred veliko nočjo Ita Neža, babica Mavčeve Jože, po do
lijani. Zagledali smo jih, ko smo šli v nedeljo mače Banačeva mama. Fotografija je
od maše. Polni tovornjaki vojakov. Mahali nastala leta 1953.
so nam in otrokom metali cvibah, nekvašen
kruh, kot nekakšen prepečenec. Nekateri sosedje so jokali v strahu pred vojno, drugi
pa so rekli, da ne bo nič hudega, ker Italijani niso tako hudobni. In res niso bili do
ofenzive poleti 1942. Takrat pa so požigali hiše na Malem Vrhu. Nas otroke iz cele
vasi so starši odpeljali na varno v velbano klet pri Gojaku. Tri večere smo bili tam.
Sami pa so čakali doma. Potem so zajeli vse moške. Očim bi bil kmalu ustreljen, ker
je šel iz hiše v hlev, italijanski vojak pa je mislil, da želi zbežati. Na srečo ga metek
ni zadel. Moške so odpeljali na Škofljico v barake in nato so jih odpeljali na Rab.
Pošiljali smo jim pakete. Ko so se vrnili, so bili živi okostnjaki. Javornikov Janez,
oziroma njegov hlapec, je vse vozil z železniške postaje k sebi domov v gostilno, kjer
so jim dali jesti. Potem pa jih je razpeljal domov. Spomnim se dveh mož z Malega
Vrha, ki sta bila sama kost in koža. Čez nekaj dni sta umrla.
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Pod mestom, kjer je pod Malim Vrhom tunel za vlak, sta bili dve baraki, v katerih
so bili italijanski vojaki. Nad barakama pa je bila stražarnica. Imeli so veliko hrane
in velikokrat so še posebej otroke povabili, da se jim pridružijo pri jedi. Tja je hodila
jest tudi revna družina z veliko otroki iz Šmarja, katerih oče je bil v partizanih. Tudi
jaz sem tam dvakrat jedla, ko sem šla iz šole, potem pa so mi doma to prepovedali.
Hrana je bila zelo dobra in drugače so bili Italijani zelo prijazni. Hodili so tudi v
Dole. Sprva so bili celo fašisti s posebnimi kapami s cofki.5 Prišli so z vedrom in
kradli kokoši. Drugače pa so prišli k nam vsak drugi dan po mleko in ga vedno po
šteno plačali. Za časa italijanske okupacije smo imeli tudi šolo. Najprej sem hodila
v tretji razred v Šmarje, nato pa na Škofljico v gasilski dom, kjer je bilo zelo hladno.
Po kapitulaciji Italije s prihodom Nemcev pa je bilo šole konec.

Blagoslov znamenja na Dolah leta 1942. Mavčeva Joža je nasmejana v drugi vrsti na sredini
med dvema dekletoma v belih oblačilih. Desno nad njo Kočijaževa Poldka in v prvi vrsti
tretja z desne Kočijaževa Vida. V tretji vrsti, drugi z desne salezijanec France Cigan, ki je
blagoslovil znamenje.
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Po propadu Italije leta 1943 so partizani naredili splošno mobilizacijo in pobrali
vse moške v Dolah. Po napadu Nemcev so se moški vrnili, samo mojega očima ni
bilo od nikoder. Z mamo sva mislili, da je umrl. Do konca vojne nismo vedeli, kje je,
čeprav so to naši sosedje, ki so bili povezani s partizani, vedeli, pa nam niso hoteli
povedati. Prav tako je vedela neka ženska s Pleš, ki je to prišla povedat ob koncu
vojne. Prej si tega ni upala, ker smo bili zelo povezani z duhovniki v Lisičju in je
mislila, da je to lahko zanjo nevarno. Nekatere družine, kjer je padel partizan, so od
partizanov dobivale celo nekakšno podporo. Mi je nismo in to je bilo upanje, da je
preživel. Očim je bil po partizanski mobilizaciji ranjen in je šel v bolnico v partizan
sko zaledje in tam preživel nemški napad. Kasneje je bil v Cankarjevi brigadi. Velik
del vojne je preživel na Dolenjskem in Hrvaškem. Imel je mulo in je tovoril hrano.
Vrnil se je en mesec po osvoboditvi.
Nekega dne je v vas prišlo veliko partizanov, ker so se zmotili in mislili, da so naše
Dole Dole pri sv. Luciji. Takrat sem med vojno edinkrat videla partizane. Potem jim
je Vrečarjeva Tina pokazala pot čez Pleše proti Lipoglavu. Pri sosedih je bil en sin
v partizanih in ker so prišli pozimi ponoči po snegu do hiše, je zjutraj še v mraku
njegov brat že hodil s smučkami, da je zabrisal sledi. Drugače pa se ne spomnim, da
bi v naši vasi partizani naredili kaj slabega.
Nek večer so na okno potrkali domobranci, preoblečeni v partizane. Z mamo
seveda tega nisva vedeli. Spraševali so, kdo je terenec, ker naj bi se izgubili. Mama
je povedala, da ne ve, kdo so terenci v vasi. Prav tako je povedala, da se jim boji
kazati pot, ker se velikokrat ljudje potem ne vrnejo, ona pa ima tri majhne otroke.
Spraševali so, kje ima moža. Ona je odgovorila, da so ga partizani odpeljali. Prosili
so še za cigarete in odšli. Potem se je slišalo streljanje in spet je nekdo potrkal. Na
vratih so se prikazali domobranci. Povedali so, da so ravnokar pregnali partizane
in da smo lahko hvaležni, da niso partizani kaj pokradli ali zažgali. Vprašali so jo,
če še kdaj pridejo, ona pa jim je odgovorila, da ne, in res jih ni bilo nikoli več v naši
hiši. Vse skupaj je bila le zvijača. V partizane preoblečeni domobranci so tako po
lovili terence, vse so bile ženske. Ko so jih nekaj dobili, so druge izdale preostale.
Vse so odpeljali v Nemčijo v internacijo. En mesec pred koncem vojne so se vrnile
nazaj. Bile so zelo dobro hranjene in normalne, tako da se jim verjetno ni zgodilo
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kaj hujšega. Z domobranci smo imeli stike tudi v gradu Lisičje. Za nas otroke so bili
prijazni mladi kmečki fantje, ki se jih nismo bali. Edino enkrat so na mene in še na
eno punco pomotoma streljali, ko sva čez gozd iz gradu od salezijancev tekli v Dole.
Salezijanci so v grad prišli leta 1941. Kasneje, proti koncu poletja 1942, so po
magali po kmetijah, ki so ostale brez moških, ker so jih internirali Italijani. Pri ne
deljski maši v Šmarju smo najprej izvedeli, da so v gradu Lisičje salezijanci in da je
tam tudi maša. V gradu je bilo ob nedeljah zelo živahno. Otroci smo bili navdušeni.
Ob nedeljah smo imeli ob pol devetih otroško mašo. Ob delavnikih pa je bila maša
ob sedmih zjutraj. V gradu je salezijanec Pavel prodajal blago in druge stvari, ki jih
je s triciklom vozil iz Ljubljane. Imeli smo Marijin vrtec za mlajše otroke in dekli
ški krožek za večja dekleta, fantje pa so se imenovali mladinci. Punce smo imele
celo posebno sobo v pomožnih prostorih gradu. Prvič v življenju sem sestavljala

Dekleta iz Marijinega vrtca in dekliškega krožka, desno v ozadju salezijanec France Cigan.
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Procesija na ovinku pred gradom Lisičje na praznik Marije Pomočnice maja 1943.

sestavljanke in se igrala z drugimi igračami. Igrale smo se pred in po maši, fantje
pa so igrali nogomet. Veliko nedelj sem bila dvakrat v gradu Lisičje, vmes sem šla
domov samo jest. Imeli smo tudi verouk. Za pusta so salezijanci pripravili dogodek,
tako da so naredili »Trgovino krof«. Kuharica Rezka je pekla krofe, ki so jih ljudje
lahko kupili, otroci pa smo jih dobili za nagrado, če smo zmagali v kakšni izmed
iger. Lonce so obesili na vrv, potem so ti zavezali oči in če si s palico zadel lonec, si
dobil krof. Punce smo tekle po dve z zavezanimi nogami. Ker sem bila prva, sem
dobila krof. To je bilo zame res nekaj posebnega. Pozimi so salezijanci v dolino
proti Lanišču skupaj z otroki pripravili smučarsko in sankaško progo, po kateri so
potekala tekmovanja. V dvorani, ki je bila vedno polna, smo igrali igre tudi za ma
terinski dan, Miklavža in ob drugih priložnostih. Prihajali so ljudje s cele Škofljice,
Sel, z Barja in s Klanca. Gledali smo tudi diapozitive z zgodbami iz Svetega pisma,
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Dekleta iz dekliškega
krožka, oblečena v an
gelčke, pred oltarjem na
dvorišču gradu Lisičje.
Slika je nastala maja
1943 ob prazniku Marije
Pomočnice. Mavčeva
Joža je v drugi vrsti,
tretja z desne strani. V
ospredju je Mustarjeva
Fani, ki je vodila dekleta.

predvsem pred velikonočnimi in božičnimi prazniki. To je bilo za tisti čas nekaj
zares posebnega. Imeli smo mladinsko sobo, ki je bila ob takih priložnostih nabito
polna. Veliko smo tudi peli. Za procesijo maja 1943, od katere so se ohranile tudi
slike, smo bile punce angelčki. Spomnim se, da je moj očim pripravil tablo »Ave
Marija« za mlaje na ovinku pred Lisičjem. Takrat je bila to edina procesija med
vojno, v kateri so nosili tudi kip Marije od laniške cerkve do gradu Lisičje. To je
bilo maja 1943 na praznik Marije Pomočnice. Po kapitulaciji Italije vsaj štirinajst
dni nismo hodili v grad. Partizani so nekaj duhovnikov tudi zaprli. Ampak vseeno
je bila v gradu maša. Kasneje, ko pod Nemci ni bilo več šole, smo jo za silo nada
ljevali v gradu Lisičje, kjer smo predvsem brali in računali. Na grad Lisičje imam
res čudovite spomine. Z mnogimi dekleti sem se zelo povezala za celo življenje.
Naša družina je bila še posebej povezana tudi s salezijancem Francetom Ciganom,
kasnejšim velikim slovenskim skladateljem na Koroškem, ki je v Dolah blagoslovil
znamenje. Tisti dan smo šli po blagoslovu od hiše do hiše. Vse družine v Dolah smo
se posvetile Srcu Marijinemu in Srcu Jezusovemu. Ko je bil France Cigan po letu
1970 v Ljubljani na zdravljenju zaradi raka, sem ga obiskala v bolnici. Čez nekaj let
je umrl in imel veličasten pogreb na Žalah.
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Dekleta na gradu Lisičje konec spomladi 1944. Spredaj v sredini šmarski župnik Anton
Ravnikar in šmarski kaplan France Golob. V prvi vrsti z leve Tončka Bučar, Kočijaževa
Vida, Pepa Repar, Pomarančarjeva Karolina, Vika Černe, Jeršinova Ana, Ščinkovčeva Ivana
in Jurčkova Fani. V drugi vrsti z leve Kržanova Draga, Hrastarjeva Mima, Bučarjeva Slava,
Grudnova Mima, Štibernikova Vida, Plodrova Pepa, Hedvika Gale, Kržanova Mima, Vera
Čepon, Rupnikova Lojzka, Nada Strgar in Ščinkovčeva Pepa. V tretji vrsti z leve Gorenčeva
Tončka, Hribčekova Slava, Heli Gruden, Hilda Dolinšek, Dednikarjeva Mara, neznana, Ščin
kovčeva Mima, Mavčeva Joža, Pogačarjeva Vera, Bohačeva Slava. V četrti vrsti tretja z leve
Albina Mozetič, peta Krista Ajdič, šesta Kocjanova Tončka, osma Jožkova Malka, deseta
Jožkova Pavla in zadnja Gorenčeva Mara.

Ljudje so znali povedati, da so salezijanci rešili veliko ljudi, saj so velikokrat uspe
šno posredovali na začetku pri Nemcih ter kasneje pri domobrancih. Ko so v Dolah
po kapitulaciji Italije Nemci pobirali moške in jih zaprli v Ljubljani, so jih duhovniki
s prošnjami rešili, da jih niso odpeljali v internacijo na delo v Nemčijo ali ubili. Se
veda pa so Nemci zahtevali, da gredo potem k domobrancem.
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Še posebej so se vsi bali Fraklja, domobranskega poveljnika z Barja, ki je včasih
tudi prišel na obhod v Lisičje. Pri njem si lahko zelo hitro padel v nemilost. Zvedeli
smo tudi za umor žensk, terenk, v Lisičju, ki jih je v bližnjem gozdu umoril Frakelj
s svojo posadko z Barja. Nekoč je srečal tudi mojo teto, ki je imela na srajci všiti
začetnici svojega imena in priimka. Ker je bila v sorodu s partizansko družino v
Šmarju in je imela isti priimek, je takoj postal sumničav. Kmalu so na njen dom pri
šli domobranci in jo zasliševali. Že naslednji dan je morala k Fraklju na zaslišanje.
To ni bilo nič dobrega. Ljudje so govorili, da takih ljudi, ki jih je on zasliševal, obi
čajno ni bilo več nazaj. Stara mama me je prosila, naj povem duhovnikom v gradu
in prosim, da posredujejo. Res sem povedala gospodu Tomcu in obljubil mi je, da
bo vse v redu. In res se je teta kmalu vrnila domov. Duhovniki so tudi povedali, da
Frakelj ne dela prav.
Salezijanci so odšli v začetku maja leta 1945. Pri šmarnicah so nam povedali, da
morajo oditi in da bodo kmalu prišli nazaj. Ker so naskrivaj poslušali Radio Beograd,
so vedeli, da prihaja velika partizanska vojska z vzhoda in da je njihovo življenje v
nevarnosti. Otroci smo bili zelo žalostni. France Cigan je mene in sosedovega fanta
prosil, če bi lahko nekaj shranili. Pri nas je pustil velik škaf masti, pri sosedih pa
škatlo z brevirjem, knjigami in obleko. Potem so se domobranci začeli preko Malega
Vrha umikati mimo Dol v Lisičje. S sosedo sva jih gledali in jokali. Nekako smo že
takrat vedeli, da bodo lahko vsi umrli. Proti koncu vojne so se spopadali umikajoči
Nemci in domobranci ter prihajajoči partizani. Nad Dolami so švigale granate in
mine, enkrat z ene in drugič z druge strani. Upali smo, da nobena ne bo padla na
nas. V času, ko so se partizani skozi naše kraje pomikali proti Ljubljani, se je pri nas s
sinom skrival tudi učitelj Terček iz Šmarja. To je bil oče slavnega napovedovalca To
maža Terčka. Pri nas sta spala, jedla pa sta pri Gojakovih. K nam sta prišla, ker sta se
bala, da jih bodo šmarski partizani ubili. Sina Janeza smo včasih peljali s seboj k maši
v Šmarje, kjer se je oglasil pri mami. Kasneje se je družina umaknila v Ljubljano in
tako so preživeli. Kmalu po vojni je k nam prišel neznan moški, ki je vzel škaf masti,
ki so ga pustili salezijanci. Mislim, da je bil brat salezijanca Tomca. Bil je zelo pre
plašen. V odprtine težkega škafa je vtaknil palico in ga peš odnesel vse do železniške
postaje. Povedal je, da mast nujno potrebujejo in da jo bodo razdelili.
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Vojna je naredila veliko gorja. Zanimiv je tudi dogodek, ko je k nam kmalu po
vojni prišel krošnjar. Ves čas je pogledoval proti sosedovi domačiji in spraševal, kako
živijo mati in otroci. Z mamo sva bili skoraj prepričani, da je bil to njihov oče, ki je
izginil med vojno, in tudi po tem dogodku ga v Dolah ni bilo nikoli več.
Po vojni se je očim vrnil domov in kmalu začel delati v mestnem kamnolomu
v Lanišču pri Mežnarčkovih. Po vojni so ga nadlegovali moški, ki so bili verjetno
udbovci ali partijci. Novačili so ga za posebno službo, kjer bo imel pisarno in tudi
možnost šolanja. Prišli so vsaj trikrat ali štirikrat in vsakokrat jih je zavrnil, zato
verjetno kasneje ni dobil borčevske pokojnine. Večkrat je šel na krajevni urad na
Škofljico, kjer je vložil vlogo za borčevsko pokojnino, potem pa je čakal in čakal,
večkrat spraševal, pa ni bilo nič. To sem razložila svoji sodelavki v tobačni tovarni,
ki je poznala enega izmed vplivnejših šefov. Ta je pri poizvedovanju ugotovil, da je
očimova vloga izginila v predalu pri možakarju z Lavrice, ki je urejal vloge. Narobe
je bilo verjetno tudi to, ker je očim po vojni še naprej hodil k maši. Po tem posredo
vanju z »vrha« je bila pokojnina končno odobrena. Očim je povedal, da so jim med
vojno pri partizanih obljubljali vse mogoče, potem pa ni bilo tako.
Tudi mene so kasneje, ko sem bila v službi, velikokrat novačili za partijo, pa ni
sem želela. Zelo dobro sem delala in presegala norme. Nazadnje me je prišla prosit
še sodelavka z oddelka, pa sem ji rekla, da ne grem, ker so tam sami lenuhi. Najprej
gredo v partijo, potem pa v pisarno. Odgovorila mi je, da je temu tako, ker pridni
delavci nočejo v partijo, zato pa vzamejo kogarkoli, ker imajo določeno, koliko jih
morajo na novo vključiti.
Mnoge sodelavke so morale prisilno v delovne brigade. Brali so seznam in veliko
mladih deklet je moralo v brigado za dva meseca. Neka sodelavka, partijka, se je
zavzela zame in zato se nikoli nisem znašla na seznamu. Še po letu 1950 smo v služ
bi imeli tudi obvezno družbeno politično uro, na kateri nam je direktor predaval o
partiji in socializmu.
Joža Repar
Lanišče, julij 2014
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Malnarjev France s Škofljice
Rodil sem se leta 1935 v Ljubljani. Otroci s Škofljice smo bili običajno rojeni v
bolnici. Tudi moja dva brata sta bila rojena v Ljubljani. Pred vojno smo imeli mlin.
Imeli smo tri pare konj. Pri nas sta delala hlapec in dekla. Z enim parom konj je
hlapec vozil les. Na veliki njivi, ki je sedaj med nami in cesto, je bil holzplatz. Lesna
trgovca Premrov in Krenc sta kupovala in prodajala les, ki je šel na Kodeljevo in v
Rožno dolino, kjer se je veliko gradilo. Les je bil običajno obtesan. Trame so vozili
na vagone ali pa direktno v Ljubljano. Seveda je bilo treba vse ročno naložiti. Za
poslenega smo imeli tudi mlinarja. Od mlina ni bilo ravno zaslužka, najemnina za
prostor za les pa je naši družini prinesla več, kot je bil polovični zaslužek s kmetijo.
Oče je bil pred vojno večkrat vpoklican na orožne vaje na Žirovski Vrh pri Škofji
Loki. Bil je v bunkerjih. Kar naenkrat ni bilo zveze s sosednjim bunkerjem in ko so
šli pogledat, so ugotovili, da so vsi zbežali, tudi oficirji, in pustili vse na meji. Tako
je odšel tudi on. Vsi so imeli pri bližnjih domačijah spravljeno civilno obleko. Nekaj
časa so se vozili še v uniformah s kolesi in s seboj so imeli neke papirje. Delali so se,
da so kurirji. Nato pa so se preoblekli in čez Dobrovo, prek Podpeči in morosta prišli
domov. Oče je dva dni pred razpadom kraljeve vojske že prišel domov. Pri nas je bilo

Parada gasilcev na
Škofljici z novimi
uniformami leta 1938.
Desno v ozadju poleg
poveljujočega častnika,
ki spremlja povorko, je
Francetov oče.
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še vedno bojno stanje in povsod je bilo polno srbskih oficirjev, zato se je skrival na
mlinu in gledal skozi okno. Zadnji dan je celo opazil svojega komandanta iz Škofje
Loke, ki je postrojil vojake za odhod na Gorjance.
V nedeljo zjutraj za veliko noč so prikorakali Italijani z vseh strani, večinoma so
bili prvi alpini6 s klobuki in redna vojska, fašisti so prišli kasneje. Odpora ni bilo no
benega. Italijani so se najprej naselili v gasilskem domu in dvorani. Svoj štab so ime
li, kjer je danes Špica. Za žago so bile barake, v katerih je bil polk pešadije in divizion
artiljerije. Drugače pa so bili Italijani na začetku precej miroljubni. Hodili so okrog,
kupovali jajca, mleko in kokoši. Radi so imeli denar in nekateri vojaki so se znašli
tudi tako, da so iz svojega skladišča nabrali blago, npr. makarone in vino, ter ga dali
v škaf, nato pa v vodo. Škaf je plaval po potoku, vojak pa je hodil zraven in ko se je
toliko oddaljil, da ga ni nihče videl, je blago vzel iz škafa in ga prodal domačinom.
Zelo radi so se tudi družili z domačinkami in kot so povedali, naj bi partizani zaradi
tega ubili Klemenovo mamo in hčerko iz Lanišča. Če se prav spomnim, so leta 1943
ubili tudi Mavsarjevo mamo s Klanca, ker naj bi se njena hči družila z Italijani.
V času ofenzive, poleti 1942, so Italijani od barak na žagi s topovi obstreljevali
Golo in Mokrc. Pred tem so na Golem nekoč imeli ples, kamor je prišlo veliko Ita
lijanov, ki so seveda plesali tudi z dekleti. Domači fantje so to nekaj časa opazovali,
nato pa so Italijane pretepli. Vsi so zbežali in pustili svoje obleke in orožje. Seveda to
kasneje ni bilo brez posledic.
V teh vaseh so se že pojavljali prvi partizani, komunisti. Imeli so predavanja za
mlade, na katerih so širili komunistične ideje. Domačini iz Škrilja so povedali, da
so bili komunisti zelo pretkani in naj bi naredili sezname ljudi, ki so bili proti ko
munizmu. Liste so nastavili Italijanom. Ko so Italijani z Iga naredili hajko, so našli
te sezname in so prav te fante in može pobrali ter jih postrelili kot talce. Tudi pri
nas okrog Škofljice so se pojavljali partizani. Res pa je, da je šlo v partizane na za
četku zelo malo ljudi, zagotovo pa ne tisti, ki so imeli družino ali odgovornost za
premoženje. Največkrat so šli poleg komunistov v partizane tisti, ki niso imeli kaj
izgubiti: mladi, falirani študentje, ljudje sumljivega kova …, hlapci in revni, ki so
jim obljubljali, da bodo po vojni imeli domačije ali da bodo »glavni«. Spomnim se,
da so nekega dopoldneva v času pred italijansko ofenzivo leta 1942 partizani začeli
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streljati na italijanske barake. Cel polk Italijanov se je postavil v strelce in začel v vr
sti prodirati proti Gumniškemu hribu, kjer so s strojnicami streljali partizani. Takrat
je bila to pokošena čistina. Bilo je samo šest partizanov, ki so Italijane dobesedno
posekali. Bilo je toliko mrtvih, da so jih potem vozili s tovornjaki. Partizani so nato
zbežali čez Blato. Vsi so ušli, razen enega, ki bi ga skoraj ujeli, vendar se je prej raz
strelil z bombo.
Nekega jutra so Italijani začeli po Škofljici in okolici pobirati moške. Vse so odpe
ljali v barake in nato v živinskih vagonih na Rab. Oče je pripovedoval, da je pri sebi
pustil le nekaj lir, denarnico pa je dal hlapcu. Ko so prišli na Rab, so jim vse pobrali.
Hlapcu je nekako uspelo, da je obdržal denarnico. Vsak dan so dobili hlebček kruha
in čorbo. Kdor je ta hlebček jedel po malem ali je kruh menjaval za cigarete, je kma
lu opešal. Komunisti so imeli besedo tudi na Rabu. Vodili so skupine in bili povezani
z italijanskimi komunisti. Če si kaj rekel čez njih, se je to poznalo pri kotlu. Namesto
da bi dobil zajemalko s hrano z dna kotla, si dobil le vodo s površja.
Doma so ostali samo starejši možje in delavci, ki so delali na železnici ali za me
stno občino. Večinoma so za občino vozili pesek iz kamnoloma v Lanišču. Tudi
kasneje jih druge vojske niso mobilizirale, ker so jih potrebovali kot delovno silo.
Takrat so se pojavile tudi prve vaške straže. Imenovali smo jih legija. Na Škofljico
so prihajali iz Šmarja. Imeli so rjave uniforme, pumparice in baretke z italijanskim
znakom. Pridružili so se tudi nekateri, ki so se prej vrnili z Raba. V Šmarju so vaške
straže nastale, ko so partizani v civilu v trgovini, kjer se zavije na Lipoglav, ubili
trgovca in ženo. Govorilo se je, da so bili skojevci.7 To je bilo sredi belega dne in 50
metrov stran od italijanskih barak.
Bil je september 1943 in kar enkrat so povedali, da je Italije konec. Italijani so
formirali kolone in se umaknili. Z bratom Jožetom sva šla v prazne barake. Eni so
pobirali odeje in rjuhe, midva pa sva pobrala metke. Tudi orožje je ležalo po tleh.
Nesla sva jih domov. Ata naju je kregal in nama patrone vzel. Zvečer pa sva prišla
domov še s čeladami na glavi. Nato so prišli partizani in takrat je bilo tukaj dva
meseca osvobojeno ozemlje. Na Rudniku so že bili Nemci. Partizani so vse mo
ške mobilizirali. Moj oče ni bil mobiliziran, ker je bil zelo bolan. Imel je pljučnico,
še kot posledico taborišča. Šmarska legija se je umikala proti Turjaku in pri Pijavi
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Gorici so jih napadli partizani. Legija je vse pustila in se razbežala. Tako so ostali
živi, drugače bi jih pobili na Turjaku. Nekateri so šli kasneje celo v partizane, drugi,
predvsem mlajši, pa so šli proti Ljubljani in kasneje postali domobranci. Ob nemški
ofenzivi, konec oktobra in v začetku novembra 1943, so se partizani razbežali. Nem
ška vojska je bila sestavljena iz samih Mongolov, samo glavni oficirji so bili Nemci.
Četa partizanov, ki je spala pri nas, pod našim kozolcem, je skoraj cela končala na
Mokrcu. Le domačini s Škrilja so poznali teren in so šli en kilometer ritensko, da
so prevarali Mongole s sledovi v napačni smeri, tako da so se obrnili. Potem so se
po skalovju s srobotom spustili v Iško, potem do Iga, nato so končno ušli. Mnoge
partizanske komande so razpustile svoje čete, naročile partizanom naj se razbežijo
domov in določile kraj, kjer se ponovno dobijo. Tako se je tudi na Škofljico vrnilo
veliko moških. Nekaj jih je takoj šlo k domobrancem, nekaj pa so jih zaprli Nemci,
saj za nekatere niso bili prepričani, da se ne bodo vrnili k partizanom. Za mnoge v
zaporih se je zavzel šmarski župnik Ravnikar, da so jih potem izpustili. Spomnim se
tudi, da so takrat Nemci z džipom pripeljali nekaj ujetnikov z Iga in jih pobili med
hrasti za železniško postajo.
Počasi, jeseni 1943, so se začeli formirati domobranci. Tudi na Škofljici so se na
selili pri Špici in v Zalogu. Center Škofljice z železniško postajo je bil obdan z žico in
nanjo so bili navezani tulci, da so ropotali, če je kdo prišel. Tudi Zalog je bil obdan z
žico in bunkerji, v katerih so se namestili domobranci. Nemcev praktično do konca
vojne nismo več videli, razen kakšnega oficirja. Partizani so kasneje velikokrat ponoči
napadali predvsem domobrance v Zalogu. Drugače jih pa ni bilo. Domobranci so
kasneje leta 1944 mobilizirali tudi moške na Škofljici do 45. leta, tudi mojega očeta,
ki je bil še z nekaterimi drugimi na Aškerčevi v Ljubljani. Z mamo in bratom smo
očeta obiskali. Kasneje so v Sneberju varovali Šentjakobski most. V tistem času so
zaprli tudi dva odposlanca kočevskega zbora. Dobili so jih kar za mizo v eni izmed
gostiln na Škofljici. Eden je bil atov bratranec, ki so ga iz zapora v Ljubljani vrnili na
postojanko na Škofljico. Ata in še en sorodnik, ki je bil tudi domobranec, sta na Ško
fljici pri domobrancih v komandi prosila, da bi ga izpustili. Res so ga izpustili in do
konca vojne se je skrival pri sestri. Preden je bilo vojne konec, se je oče vrnil domov,
ker je že meseca februarja 1945 zopet zbolel. Ni se preveč kazal zunaj hiše. Po vojni
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je dobil obvestilo, naj se javi v Grosupljem.
In ko sta še z enim bivšim domobrancem
šla čez Šmarje, jih je ustavil Marn, ki je bil v
partizanih. Naročil jima je, naj se takoj obr
neta in gresta domov. Ko sta ga vprašala, kaj
bo rekla oblast, jima je odgovoril, naj pove
sta, da ju je on poslal domov. Tako sta osta
la živa. Veliko ostalih Škofeljčanov, ki so se
odzvali na ta poziv nove oblasti, se ni nikdar
vrnilo. Ene so odpeljali v Ljubljano in nato z
vlakom nazaj v Kočevje. Moj stric je živel v
Poljanah in je opazoval, kako so zaradi po
drtega mostu čez Gruberjev kanal ujetniki
morali prestopati z vlaka na vlak. Za druge,
ki so jih odpeljali s tovornjaki, pa je bilo celo
rečeno, da gredo na prisilno delo. Partizani
so jih vse umorili v Kočevskem rogu.
Že za časa italijanske okupacije se spom Procesija v Lisičje za sveto rešnje telo
nim, da smo hodili v Lisičje k salezijancem. konec pomladi 1944.
Komaj smo čakali na nedeljo. Čez Me
žnarčkovo dolino smo hodili do gradu. Po gozdu so prihajali otroci z vseh strani, s
Škofljice, Sel in z Orel. Po otroški maši smo se veliko igrali, popoldan pa smo imeli
nauk. Za Miklavža je bila prireditev v dvorani. V zelo lepih spominih imam salezi
jance Cigana, Tomca, Pušnika, Okorna, Rovana …
Ko so leta 1943 prišli partizani, se v povezavi s salezijanci spomnim, da so nekega
večera partizani vzeli voz in kobilo, da bodo nekaj prepeljali. Naslednje jutro sta bila
voz in kobila doma. Kasneje smo zvedeli, da so v Grosuplje odpeljali dva salezijanca
iz gradu Lisičje, ki so ju kasneje izpustili in sta se vrnila nazaj.
Po odhodu partizanov je na gradu postalo še bolj živahno za otroke. Spomnim se pu
sta, ko smo z zavezanimi očmi s palicami zadevali obešene glinene sklede, v katerih so
bili bonboni, ki so se vsuli na tla. Otroci smo čakali nedeljo in res uživali. Z duhovniki
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smo leta 1944 šli na Orle po češnje. Obiskali smo tudi Rakovnik. Zadnje mesece pred
koncem vojne smo imeli v gradu šolo, ker takrat na Škofljici ni bilo več pouka. Prej pa
nas je v gasilskem domu učila učiteljica Angela Prelc. Po vojni je učila na obrtni šoli.
Seveda je bilo v drugem delu vojne že precej jasno, kaj v resnici želijo partizani,
in dr. Tomc je med pridigo v gradu Lisičje jasno opozoril na komunizem. Spomnim
se njegovih besed: »Bojte se komunizma. Komunizem je zlo človeštva. To je seme,
ki na dnu morja kali.« To je povedal leta 1944 ali v začetku leta 1945, v času, ko so
bili v gradu domobranci. Okrog gradu so bili postavljeni tudi bunkerji, čeprav otroci
skoraj nismo čutili vojakov. Vem pa, da so se neke nedelje streljali partizani z Malega
Vrha in domobranci iz gradu. Takrat smo morali otroci domov po gozdu po zaho
dni strani Lisičja, da nas ne bi kdo zadel.
Med vojno je vladala velika zmeda in naključja. Kaj hitro si se lahko znašel na
drugi strani ali pa bil mrtev. Povedali so za dva partizana z okolice Škofljice, ki sta
bila zelo predana partizanstvu. Nekega dne sta pri kurirju skrivaj prišla do pošte, ki
sta jo odprla in v njej našla ukaz, naj se ju pri naslednji patroli ubije. Seveda sta takoj
prešla k domobrancem, kasneje pa sta bila celo pri nemški policiji. Noč je na vseh
straneh vzela marsikoga.
Spomnim se še enega dogodka. Leta 1943, po kapitulaciji Italije, sta se dva študen
ta z motorjem pripeljala do nas. Neka ženska ju je videla in ju naznanila partizanom
v štabu na Škofljici. Študenta naj bi šla v Ljubljano po pomoč za vaške straže, ki so
jih partizani oblegali na turjaškem gradu. Partizani so ju ujeli in ju imeli zaprta v
furmanski štali pri Robežniku. Pripovedovali so, da so ju enkrat gnali na zaslišanje
v Špico in sta zbežala. Partizanski stražar ni streljal, ko pa mu je drugi zavpil, naj
vendar strelja, naj bi rekel: »Saj mi nista nič naredila!« Ta drugi je zgrabil puško in s
prvim strelom ubil enega, ki je tekel proti železnici ter nato repetiral in ubil še dru
gega. Tega partizana, ki je streljal, so kasneje v nemški ofenzivi ujeli in domobranci
naj bi ga pod Zalogom ubili. Takrat smo s konjem vrteli gepelj, pripravo za vrtenje,
ki je poganjala slamoreznico prek jermenic. Kot otroci smo res videli, kako so ga do
mobranci gnali proti Zalogu. Na Igu imam veliko sorodnikov, prav tako sem tam po
vojni velikokrat po hišah klal živali in ljudje so kasneje veliko vedeli povedati tudi o
zloglasnem domobrancu Fraklju. On je bil nekakšne vrste nadzornik domobranskih
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postojank. Vsak dan se je tik ob gozdu z motorjem pripeljal v Iško vas. Najbolj nena
vadno pa je bilo, da ga partizani niso ustrelili ali ujeli. Če bi hoteli, bi ga lahko. Ker
je bilo na Igu med domačini in tudi znotraj partizanov veliko osebnega maščevanja,
sumijo, da je bil povezan tudi z nekaterimi partizani. Prav tako so na Igu nekateri
bratje partizani pustili, da so bili njihovi bratje domobranci po vojni umorjeni na
Mokrcu, čeprav so jih videli in srečali. Včasih pa so med vojno med seboj obračunali
tudi ljudje, ki niso bili na nobeni strani. To so potem pripisali partizanom ali domo
brancem. Na Škofljici je bilo veliko primerov, ko so bratje partizani po vojni rešili
svoje brate domobrance, da jih partizani niso odpeljali v Kočevski rog in umorili.
Vojna je bila res kruta in je razdvojila mnoge sosede in tudi družine.
Mimo naše hiše so se vrstile cele kolone umikajočih se Nemcev, domobrancev in
njihovih družin. Še tri dni pred koncem vojne je domobranec na štangi kolesa pri
peljal drugega domobranca, ranjenega v koleno, ker ga je zadela mina. Prosil je za
voz in kobilo za prevoz ranjenca. S seboj je vzel na voz tudi naju z bratom. V Zalog
so takrat že prišli partizani, ki so streljali na umikajoče se kolone. Kadar so bili na
vozu otroci, niso streljali. Ko smo se peljali proti Škofljici, na nas res niso streljali.
Na križišču na Lavrici, kjer se zavije na Selo, je za nami s kolesom prišla mama in
naju vzela z voza. Ko smo prišli do Grudna, do furmanskega hleva, so na cesto stre
ljali partizani iz Zaloga, Nemci pa so odgovarjali nazaj. Nemški vojak nas je vse tri
spravil na varno v jarek in tako smo čakali, da mine. Medtem sva morala z bratom
polniti nabojnike z naboji. Potem je Nemec rekel, da je varno in smo stekli domov.
Stric v Ljubljani je šel tisti dan slučajno mimo bolnice in je videl voz z našo kobilo.
Ker je bil prazen, se je usedel nanj in ga odpeljal. Kasneje nam ga je vrnil. Takrat
se je zgodila še ena velika nepotrebna tragedija. Partizane je v Zalog pripeljal eden
od domačinov. Namestili so se po bunkerjih na strani proti Škofljici in streljali na
umikajoče se kolone po kočevki in iz smeri Šmarja. Očitno niso postavili nobene
straže ali pa so bili zelo neizkušeni in Nemci so jim prišli za hrbet, pravijo, da s Tlak
in Gajnič, ter jih vse pobili. Nemci so bili zgoraj do jutra, nato so tekli proti Škofljici
in se dokončno umaknili.
Podobno je bilo tudi na Orlah, kjer so tudi napadali umikajoče se Nemce. Par
tizani so v zadnjih dneh naredili več jurišev. Ko so prodrli čez, so jih vsakič veliko

47

postrelili. Ko so zadnjič jurišali, pa ni bilo nikjer nobenega več, ker so se vsi Nemci
umaknili, tudi iz Ljubljane.
Oče je povedal, da je bilo tudi v Babni Gorici in na Hudičevem hribu veliko Nem
cev, za katere je bilo najprej načrtovano, da bodo varovali Barje, da ne bi po njem
prodrli partizani. V zadnjih dneh vojne so z minami streljali po partizanih, da bi
zavarovali odhajajoče kolone. Pri nas se je oglasila skupina približno petnajstih par
tizanov, ki so šli proti Babni Gorici. Ko so prišli do tja, je s hriba pokukala bela
zastava. Nemški poveljnik se je želel pogajati. Povedal je, da ima tukaj tisoč vojakov
in da želijo, da jih partizani spustijo do meje. Potem bodo oddali orožje. Partizanski
voditelj patrulje je povedal, da on ne more odločati o tem, da pa bo povedal koman
di. In tako so se takrat razšli brez vsakega strela.
V sredo, 9. maja 1945, je bilo konec vojne. Otroci smo morali nato vsak večer so
delovati v paradi. Šli smo do Furlana skupaj s partizani, z zastavami in vpili: »Živel
Stalin! Živel Tito! Živel Kardelj! Živela svoboda! ...« Spomnim se igranja na harmo
niko, žensk … To je bilo več kot en teden po koncu vojne, vsak večer.
Kakšen mesec po vojni sta s tovornjakom skupaj z drugimi prišla dva domačina.
Pobrali so nam štiri prašiče. Spekli so jih na sedežu okraja v Ljubljani, kjer so imeli
miting.8 Ko so prišli drugič, so vzeli teličko. Tako so pobirali tudi drugim vaščanom,
ki niso bili na pravi strani. Rekli so: »Belčkom9 je treba vse pobrati!«
Po nekaj mesecih so imeli na Škofljici obvezni miting. Ko so začeli govoriti, da bo
treba dati zemljo v skupno last, je oče pripomnil: »Od česa bomo pa živeli …« Neka
ženska, ki je pri nas dobila velikokrat kruh in moko, je takoj zavpila: »Kaj jih pa še
niste zaprli, a ne vidite, da so belogardisti?« Ko sta moj oče in še znanec iz Zaloga, ki
je bil med vojno tudi domobranec, na koncu stopila ven, sta opazila, da pri transfor
matorju na mostu stojijo trije oboroženi moški. Potem sta šla zadaj ob vodi do doma
in drugi naprej do Zaloga. Še dvakrat so prišli mimo naše hiše, ker niso vedeli, kam
sta izginila. Ata pa jih je gledal izza kozolca. Tako je takrat marsikdo ponoči izginil,
pa so potem rekli, da je pač pobegnil čez mejo.
Takoj v prvem letu po vojni sta nas spet učila učiteljica Prelc in učitelj Terček. Ka
sneje smo imeli šolo pri Čeponu, pri nekdanji pošti. Naš novi učitelj v letu 1946 pa je
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Šolarji se leta 1946 vračajo s
proslave v šolo pri Čeponu. Z
njimi koraka ravnatelj.

bil zelo zagrizen. Tisti otroci, ki niso imeli doma kmetije, so lahko v šoli pri Čeponu
imeli malico. Za njih se je kuhal kakav, in sicer tako gost, da se je kar vlekel. Za nas, ki
smo bili s kmetov, pa malice ni bilo. Kmetje smo bili v šoli zapostavljeni, ker se naše
družine niso hotele vključiti v zadrugo. Raje se je vrglo malico stran, kadar je ostala,
kot da bi jo dali nam. Tako sem moral nekoč v školjko zliti kar dve vedri kakava. To
je bilo za tiste čase zelo dragocena hrana.
Takratna oblast je hotela podržaviti zemljo, vendar jih je le malo šlo v zadrugo.
Oče je moral za kazen voziti les v gozdovih v Kočevju, najprej en mesec poleti 1949,

Na fotografiji z leta 1946 je
drugi z desne birmanec Fran
ce, v rokah drži brata Toneta,
desno od njega je brat Jože. V
drugi vrsti, druga z desne, je
Francetova mama in v zadnji
vrsti drugi z desne je oče.
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Predvojaška vzgoja
fantov leta 1953. Fantje
korakajo po središču
Škofljice.

ko mu je tam poginila kobila, ki se je poškodovala, in nato še decembra. Vrnil se je
ravno na sveti večer. Nekoč so prišli tudi preiskovalci in trdili, da ga je nekdo iz Iške
vasi naznanil, da je deloval proti oblasti in širil propagandni material proti zadru
gam in oblasti. Oče tega človeka ni poznal, niti ni še nikoli slišal zanj. Ko so brskali
po omarah, je preiskovalec sam nastavil listek. Oče je moral na sodišče in bil je ob
tožen na tri mesece pogojnega zapora, nikoli pa ni bil zaprt.
France Kraškovic
Škofljica, julij 2014
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Jurmanova Ivi z Gumnišča
Rodila sem se leta 1932 v Ljubljani. Naša domačija je bila poleg cerkve na Gumni
šču. Imela sem starejšega brata in štiri sestre, jaz sem bila najmlajša. Imeli smo kar
veliko kmetijo, govedo, žrebeta, imeli smo celo do pet konj. Dokler niso najstarejši
otroci tako zrasli, da so lahko delali, smo imeli tudi hlapca in deklo. V šolo sem ho
dila na Škofljico in krajši čas v Šmarje, spomnim se učiteljice Prelc. V tistih časih nas
otroke ni nihče priganjal k učenju, prvo je bilo delo na kmetiji. K maši smo hodili v
Šmarje, peš čez Glinek in Gajniče.
Oče je bil letnik 1890 in je preživel vse grozote prve svetovne vojne, med drugim
je bil ujet v Rusiji. Zaradi starosti ob začetku druge svetovne vojne ni bil vpoklican v
kraljevo vojsko. Ko je le-ta razpadla, je od nje ostalo veliko različnega blaga, ki so ga
ljudje jemali zase. Pri nas vem, da smo jedli vojaški kruh, komis, ki ga je bilo povsod
veliko, in pa vojaške konzerve. Sprva so nam zelo smrdele, nato pa smo se hitro na
vadili na ta okus, samo da bi jih bilo še kaj.
Spomnim se prihoda Italijanov na veliko noč, prihajali so po klancu proti Gum
nišču. Korakali so mimo nas, vendar v naši vasi niso ostali, so pa kasneje hodili v
patrole. Kmalu smo se srečali tudi s partizani in ugotovili, da se s partizani začenja
revolucija in komunizem.
16. maja 1942 je bil pod našim kozolcem organiziran partizanski sestanek. Z nje
ga je prišel oče ves prepaden od tega, kar je slišal in ker je prvič videl partizanski
pozdrav s pestjo. Doma nam je to potem pokazal: »Takole se bomo od sedaj naprej
pozdravljali, smrt fašizmu, svoboda narodu!« Takrat so partizani mobilizirali večje
število moških z Gumnišča in jih odpeljali v hosto, med njimi tudi mojega brata
Franceta.
Nekoč sta sestra in teta nabirali srobot za pletenje košar v gozdu nad nami. Iz neke
luknje so skočili poraščeni možakarji, ki so bili partizani, in takoj zbežali. Zelo sta
se jih ustrašili in zbežali nazaj domov. Partizani so razmišljali, da bi ju pobili, ker sta
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Jurmanova družina med
drugo svetovno vojno.
Ivi je druga z leve, prvi z
desne pa brat France.

jih videli. Bali so se, da jih bosta izdali, vendar je sosed dal zanju besedo in tako sta
ostali živi.
Kasneje so partizani večkrat prišli na naše dvorišče in z brzostrelkami streljali
proti Škofljici, kjer so imeli Italijani barake. Na kapah so imeli rdeče zvezde in živo
se spomnim, da so imeli okoli vratu rdeče rutke. Italijani so znoreli in takoj prileteli
k naši hiši. Bili so fašisti s črnimi cofi, zelo smo se jih bali. Očeta so hoteli takoj ubiti.
Vlekli so ga iz hiše, me z mamo in sestrami pa smo ga držale, da ga niso mogli takoj
potegniti ven. Potem so ga še skupaj s tremi vaščani odgnali v plitvo skopano jamo
za cerkvijo, kjer so se morali vleči na tla, nas pa so skupaj s sosedovimi postavili v
vrsto pred našo hišo. Če bi partizani zopet začeli streljati, bi nas takoj postrelili. To
je trajalo cel dan.
Partizani so še večkrat prišli na dvorišče in streljali. To je bilo samo izzivanje in
resno ogrožanje naše družine in vaščanov, saj od nas na Škofljico niso mogli kaj
zadeti. Oče jih je zaman prosil, naj tega ne delajo, saj bodo spet prišli Italijani in se
maščevali. Partizani so mu odgovorili, naj gre skupaj z njimi v hosto. Italijani so
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Poškodovano Jurmano
vo gospodarsko poslop
je po italijanskem ob
streljevanju Gumnišča.

očeta zaradi tega še dvakrat zaprli in odpeljali v Ljubljano, enkrat so ga vzeli kar s
travnika, ko je kosil. Zaradi partizanskega izzivanja so Italijani tudi s topovi streljali
na Gumnišče. Spomnim se, da je šla sestra kupit kvas v Robežnikovo trgovino in ji
je gospa povedala, naj gre hitro domov, ker Italijani zbirajo topove pri Malnarjevih,
da bodo zdrobili Gumnišče. Hitro je tekla domov, da nam je povedala. Na voz smo
naložili najnujnejše in bežali v hosto proti Blatu. Granate so zadele cimper naše hiše
in zvonik gumniške cerkve. Bili smo zelo prestrašeni in še večkrat smo noč preživeli
na krompirju v kleti. Na Blatu so Italijani ubili gospodarja, ker so videli, da je bil
nekdo pri njih na obisku in je zbežal skozi okno. Trdili so, da je bežal partizan, kar pa
ni bilo res. Na Pijavi Gorici je tudi zmeraj pokalo, ko so partizani napadali Italijane,
kadar so šli po cesti proti Kočevju.
Partizani so velikokrat prišli k nam in nam pobrali tudi živino in drugo hrano. V
zameno pa so dajali neke papirje, s katerimi naj bi uveljavljali odškodnino po vojni.
Oče je te papirje skrival v škarpi pod cerkvijo, da jih ne bi našli Italijani. Seveda pa
po vojni s tem ni bilo nič. V eni od takih prilik so pri sosedovih spraznili ves hlev.
Nekoč je oče po naročilu soseda, partizanskega terenca, peljal cel voz žita za partiza
ne. S parizarjem z okovanimi kolesi je peljal po šodru proti Škrilju. Vse je ropotalo in
bilo ga je strah, da ga dobijo Italijani. Kasneje so Italijani vas Škrilje požgali.
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Tudi zaradi partizanov, ki so nastavlja
li mine na cestah na Barju in na kočevki, je
umrlo nekaj ljudi. Na Barju sta bili mrtvi
mama in hčerka, ko sta šli spomladi na njivo
sejat ječmen. Zapeljali sta na mino, domov
se je njun konj vrnil sam. Spominjam se tudi
fanta Milana, ki je na kočevski cesti stopil na
mino, ki so jo nastavili partizani.
Očeta so potem Italijani skupaj z drugi
mi vaščani odpeljali na Rab. Enako so zajeli
tudi brata Franceta, ki je pred tem po nekaj
mesecih zapustil partizane, ker se ni strinjal
z njihovim početjem. Povedal je, da ni želel
ubijati nedolžnih ljudi. Prav tako je povedal,
da za njih, navadne vojake, ni bilo hrane in
da so bili zelo lačni, tako da bi takoj pojedel
tudi tisto, kar so doma jedli prašiči. Oče je
prišel domov, Franceta pa so z Raba Italijani Pred cerkvijo na Rakovniku leta 1943.
premestili v Gonars in nato še v taborišče v Desno brat France po vrnitvi iz inter
Renicci. Ob vrnitvi iz taborišča zaradi varno nacije na Rabu, v sredini salezijanec
sti ni prišel več domov na Gumnišče, ampak Jože Pušnik.
je šel na Rakovnik k salezijancem in je pri
njih delal kot hlapec. V nadaljevanju vojne
so ga mobilizirali domobranci. Ostal je v Ljubljani na Viču na bloku, zapori za vstop
v mesto. Tam smo ga tudi večkrat obiskali.
Ko so odpeljali vse moške, so k nam in še nekaterim vaščanom hodili pomagat
salezijanci, mladi bogoslovci in tudi dva duhovnika. Spominjam se gospoda Turšiča,
kako je ličkal koruzo pri nas. Bil je oblečen v talar in da se ne bi umazal, mu je mama
dala ženski firtah, v katerem je bil prav smešen. Na Gumnišče je hodil tudi gospod
Pušnik, ki je imel redno mašo v naši cerkvi, h kateri so hodili tudi ljudje s Pijave Go
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Salezijanci so pomagali pri delu
tudi vaščanom Gumnišča. Na
sliki so pri spravilu sena pred
Škrabetovo domačijo pod
Gumniškim vrhom. V sredini
stoji Stane Okorn.

rice, Smrjenj in Udja. Včasih sem šla tudi v Lisičje, kjer je bilo zelo luštno. Tja smo
hodili tudi k maši, kadar je ni bilo na Gumnišču. Spominjam se igre za Miklavža.
Po kapitulaciji Italije so najprej prišli partizani, nato pa Nemci, ki so se ob ofenzi
vah in akcijah večkrat za nekaj dni naselili tudi v naši hiši. Mi smo se ob taki priliki
umaknili na podstrešje. Navadni vojaki so bili Mongoli, ki so bili kar znosni, eno
noč pa so nam vzeli nekaj konj. V obhode so na Gumnišče prihajali tudi domobran
ci, predvsem s Pijave Gorice, ki je bila obdana z žico, na hribu pa so imeli bunkerje.
Kadar je šel kakšen transport proti Kočevju, so posadko že prejšnji večer okrepili z
dodatnimi vojaki, da so varovali cesto pred partizani.
Ko je bilo konec vojne, je bilo zelo žalostno, kolone beguncev so se vile mimo Pija
ve Gorice. Nihče ni vedel, kaj narediti. Oče se je skupaj s sestro Tončko, ki je študirala
v Ljubljani, za kratek čas pred koncem vojne umaknil k znancem v Ljubljano. Ko se
je vrnil domov, je povedal, da so se ti znanci tako veselili prihoda partizanov, da je
žena iz te družine celo padla v nezavest od veselja. Moja najstarejša sestra pa je v tem
času s feder vozičkom vozila partizane v Ljubljano. Vihrali so z zastavo in veseljačili s
harmoniko in še s čim ... Starejša zakonca iz vasi sta tudi šla proti Koroški, vendar sta
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se obrnila in se vrnila domov. Medtem so partizani poklali
njune prašiče in jih pekli v naši peči. Za mojim bratom
Francetom je ob koncu vojne izginila vsaka sled.
Najstarejša sestra, ki je spala na podstrešju, je v dneh po
koncu vojne slišala grozljivo vpitje. Videla je tudi ogenj, ki
je gorel na južni strani Gumniškega vrha. Naslednje dni
smo izvedeli, da so škofeljski osvoboditelji zažgali Padar
jevega očeta iz Smrjenj, ki je imel osem otrok in je bil v
času vojne uradnik v Želimljah. Oče in sosed iz vasi, ki
je bil kasneje cestar, sta ga šla ponovno zakopat, ker je
bil napol zunaj in ves ožgan. Kasneje je na grobu pisalo: Brat France v domobran
»Tu leži Lipovec,« kar pa ni bilo res. Oče je bil ob tem ski uniformi.
zelo pretresen. Čez nekaj časa sta prišli Padarjeva žena in
sestra. S seboj sta prinesli orodje in vodo ter ga odkopali
in mu umili obraz, da sta videli, kdo je, nato pa sta ga zopet zakopali. Midve s sestro
sva kasneje na grob nosili rože, sosed iz vasi pa jih je vedno zmetal stran. Kar nekaj
fantov z Gumnišča je bilo v prvih dneh po koncu vojne vpoklicanih v partizansko
vojsko. Verjetno so nekateri od teh morali sodelovati tudi pri pobojih domobrancev.
Partizani in terenci so takoj po vojni hodili tudi v Šentvid in drugam, da so odločili,
kdo lahko preživi in koga naj se ubije. Eden od sosedov iz vasi je kasneje večkrat mi
mogrede povedal, da je sodeloval pri pobojih v Kočevju. To ga je kasneje v življenju
hudo težilo, tako da velikokrat tudi po nekaj dni ni jedel.
Na Gumnišču je bilo takoj po vojni zelo veselo. Mlade punce in ženske so hodile
po cesti od vasi proti Škofljici in pele: »Naj živi tista, ki ljubi komunista, naj umrje
tista, ki ljubi belogardista.« Nato pa se je kmalu začelo. Najprej so nam pobrali ze
mljo, vse, kar je bilo več od 10 hektarov, predvsem tale na Barju. Sledila je obvezna
oddaja in siljenje, da se vključimo v zadrugo.
Maja leta 1950 je prek meje ilegalno odšla moja sestra. Šla je za svojim fantom,
sosedom, ki je bil med vojno železničar in je ob koncu vojne odšel čez mejo ter nato
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v Kanado. Najprej je od njega dobila pismo, da naj pride na Jesenice. Zelo se je bala,
da so na pošti prebrali njeno pismo. Na srečo se to ni zgodilo. Na Jesenicah jo je
čakal moški, ki jo je ponoči, skupaj še z eno žensko in dvema otrokoma, peljal čez
Javornik čez mejo. Potem je bila dolge mesece na Koroškem, kjer je bilo zelo malo
hrane. Cel dan je kosila pšenico s koso, da je zvečer dobila malo kislega mleka. Za
prvi november je končno prišla v Kanado. Pri tem ji je pomagal salezijanec France
Cigan. Pri nas pa se je zato začela kalvarija. Ko smo poleti mlatili ječmen, se je pred
hišo ustavil črn avto. Mamo so naložili in jo odpeljali v Ljubljano na zaslišanje. Nato
so zaprli še očeta in sestro. Ata in sestra sta kmalu prišla domov, mama pa je bila
zaprta do jeseni. Bivši terenci so medtem stražili našo hišo, če bi se sestra slučajno
vrnila ali če bi kakšen ilegalec prišel k hiši. Nas je bilo zelo strah, ker nismo nič ve
deli, kaj se je zgodilo s sestro, ali ji je uspelo priti v Kanado ali ne.
Hujše stvari so se dogajale tudi v domu na Gumniškem vrhu, kjer so bili na začet
ku tudi zapori. Tukaj naj bi imeli nekakšno »politično ali policijsko šolo«. Vse je bilo
ograjeno in zaščiteno. Tam so se še po petdesetem letu dogajala zaslišanja in muče
nja. Ženska, ki je tam delala, mi je povedala, da je večkrat zjutraj videla kri in da so
grozljivo mučili ljudi. Mnogi so slišali tudi krike. To so bili res čudni in težki časi.
Po vojni smo še dolga leta živeli v velikem strahu.
Ivi Golobič
Gumnišče, december 2014
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Kočijaževa Vida s Sel
Rodila sem se leta 1935. Imeli smo majhno kmetijo s štiri do pet živalmi in parom
konj. Nismo imeli ravno veliko zemlje. Vse smo pridno obdelovali, mama je hodila v
Ljubljano na trg, da smo dobili tudi nekaj denarja. Prodajala je jajca, sadje, piščance,
fižol, češnje in vse, kar je bilo pridelano. Enkrat na leto smo prodali kakšnega bika.
Mi otroci nismo občutili posebne revščine. Nismo bili lačni, čeprav smo velikokrat
jedli tudi ječmenov ali koruzni kruh. Jaz sem bila najmlajša. Imela sem še dve starej
ši sestri, Pavlo in Poldko. Pavla je med vojno umrla, ker je imela pljučnico. Zbolela
je v drugem razredu osnovne šole leta 1942. Klicali smo zdravnika, ki je povedal, da
ji ne more nič pomagati in da mora v Ljubljano v bolnico. Oče se je zaradi vojne bal,
da bi šla v Ljubljano, in tako je ostala doma. Živa sta bila tudi še stara mama in stari
ata, ki je umrl leta 1943, tako da nas je bilo na kmetiji kar veliko. Takrat so v glavnem
vsi živeli od kmetij. Na Selah je bilo več kot deset kmetij. Edini dodaten zaslužek je
bil v rudniku v Klenu. Nekateri so kopali v rovih, drugi pa so vozili. Premog, ki so
ga kopali, ni gorel. Uporabljali so ga v druge namene. Moj oče je vozil z vozom od
rudnika na železniško postajo na Škofljici, kjer so material naložili na vagon. Vagon
je bil na voljo samo ob določenih dnevih, kar je predhodno sporočil poseben kurir.
S Sel so vozili še trije kmetje. Oče je občasno delal tudi pri Ogrinu. Takrat so temu
delu rekli, da greš v tabrh. Pomagal je kositi njegove travnike in oče je vedno pove
dal, da je pošteno plačal delavce in jim dal veliko jesti in piti. Oče je bil pred vojno
tudi gasilec. Ogrin je bil takrat zelo pomemben mož in je podpiral tudi Sokole, ki so
bili napredno, liberalno usmerjeni. Telovadili so, korakali in imeli svoje prireditve
na igrišču, ki je bilo v bližini njegove hiše. Ograjeno je bilo z lesenimi deskami in
spomnim se, da sem kukala skozi špranjo in gledala, kaj počno fantje in dekleta. Bili
so mi všeč, vendar oče nas otroke ni pustil zraven in okrog tega ni bilo popuščanja.
Spomnim se dveh deklet, ki sta hodili tja tudi iz naše vasi. Dekleta so imela modra
krila, bele bluze in rutke, fantje pa enotne hlače in srajce.
Pred začetkom vojne je bil oče dvakrat na orožnih vajah v Prezidu. Ponoči je v
uniformi včasih prišel domov. Prišel je čez Podpeč in nato Ljubljanico prečkal s
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čolnom, zjutraj pa se je zopet vrnil. Ob mobilizaciji so nam vzeli kobilo, ki je nismo
dobili nazaj. Ob razpadu kraljeve vojske je naša mama šla na Škofljico iskat odeje,
vendar so že naslednji dan prišli neki možakarji in jih pobrali. Mama je uspela ob
držati samo eno, iz katere je kasneje nastal plašč za očeta. Oče je bil ob začetku vojne
star 37 let.
Spomnim se prihoda Italijanov, ki so korakali skozi Lavrico. Imeli so črne obleke
in kape s cofi. Kasneje so imeli postojanko pri Ogrinu. V šolo sem začela hoditi jese
ni v prvem letu vojne. Hodila sem v šolo na Lavrici, kjer nas je učila Kosinova. Kljub
Italijanom smo se normalno učili. Naša učiteljica je bila partizansko usmerjena. Na
začetku vojne so bili Italijani bolj mirni, potem pa so kmalu začeli pošiljati ljudi v
internacijo. Mi smo se jih zelo bali, še posebej, kadar so prišli v vas. Ko so zalajali
psi in smo videli, da gredo Italijani, je naš oče vedno vzel sekiro in žago ter odšel v
hrib v gozd, kot da gre delat. Radi so kradli kokoši in kakšen vojak je skril kokoš kar
v pumparice, tako da je komaj hlačal. Kmalu so se začeli organizirati tudi prvi parti
zani. Ker smo bili poleg gozda, so k nam dostikrat prišli. Na začetku so imeli samo
svoje obleke. Ponavadi je sredi dneva prišla partizanka, mama je skuhala ajmoht ali
žgance in partizanka je hrano odnesla v gozd. Sosedovi trije sinovi so tudi odšli k
partizanom. Italijani so to nekako zvedeli in prihrumeli h kmetiji. Odpeljali so celo
družino. Očeta in eno hčer so kasneje odpeljali na Rab. Pobrali so jim tudi živino iz
hleva. Naslednji dan naj bi pobrali še prašiče, zato so jih ponoči zaklali in odpeljali
partizani. Naslednji dan so Italijani res prišli po prašiče, pa jih ni bilo nikjer. Pridiv
jali so k nam in še drugim sosedom in nas vse postavili v vrsto. Oče pa se je pravo
časno umaknil v gozd. Zelo me je bilo strah, vsa sem se tresla. Italijani so vpili nad
nami in kazali sedaj na enega sedaj na drugega z besedami: »Ti caput.« Naša stara
mama jim je glasno rekla: »Kaj se sedaj jezite nad nami, včeraj ste imeli prašiče in bi
jih vzeli.« S seboj so vedno imeli tolmača, vendar ne vem, če so jo razumeli ali ne,
vsekakor pa so nas po tem kmalu izpustili. Tega drugega soseda pa so odpeljali na
Lavrico in čez en dan se je vrnil. V tistem času, ko so nas držali, so preiskali obe hiši,
vse premetali in pokradli, kar je bilo vrednega. Čez nekaj časa so Italijani poleti sredi
dneva spet pridivjali v vas. Takrat se jim oče ni uspel izmuzniti. Dobili so ga v hlevu,
kjer se je skril za konja. Vse moške so zbrali spodaj na travniku in jih nameravali
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Cvetna nedelja v gradu Lisičje leta 1942.

odpeljati v internacijo. Soseda je hitro tekla v Lisičje
in je s seboj pripeljala enega salezijanca, ki je znal
italijansko. Dolgo časa se je pregovarjal z Italijani
in nato so vse moške izpustili. Tako so praktično
vsi ostali doma in jim je bilo prizaneseno z Rabom.
V zadnjem letu italijanske okupacije so se orga
nizirale vaške straže in oče je moral ponoči v civilni
obleki hoditi na stražo k postojanki na Orlah. Po
noči so dobili puško, zjutraj pa so se vrnili. Enkrat
sem vlekla na ušesa in oče je mami pripovedoval,
da je pri vojakih videl nekoga, za katerega je mislil,
da je partizan, potem pa ga je zagledal, kako z belo
gardisti pije šnopc.
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Fotografija Vidinega očeta z itali
janskega dokumenta iz leta 1943
z vidnim pečatom »Ljubljanska
pokrajina – Provincia di Lubiana«.

Materinski dan v gradu Lisičje leta 1943. V tretji vrsti z desne sedi Kočijaževa mama s črno
ruto, pred njo stoji hčerka Vida.

K maši smo pred vojno hodili na Rudnik, kasneje med vojno, ko so prišli salezi
janci, pa redno v Lisičje. Vem, da sem morala k obhajilu na Rudnik, ker tamkajšnji
župnik ni pustil, da bi šla k obhajilu v Lisičju. Rudniškemu župniku Zajcu ni bilo
prav, da vsi hodimo v Lisičje k salezijancem. V Lisičju je bilo zelo lepo in za nas zelo
blizu, saj smo šli samo v hrib mimo Lazarja. Otroci smo imeli v nedeljo ob osmih
otroško mašo in popoldan nauk. Vedno smo šli že malo prej, da smo se pripravili
in se pred tem igrali. Pred vsako mašo so bogoslovci s fanti divje igrali nogomet.
Potem je pozvonilo in vsi so odhiteli k maši. Zelo redno smo hodili k šmarnicam.
Spomnim se organista, ki se je pisal Trobenta. Mašo smo imeli v prostoru levo od
glavnega vhoda, kjer je bil tudi oltar, zadaj pa zakristija in grajska kapela. Zgoraj so
bili prostori salezijancev in dvorana, kjer smo imeli prireditve. Salezijanci so bili
zelo prijazni in so zelo lepo skrbeli za nas. Jaz sem bila v Marijinem vrtcu, ki ga je
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vodil France Cigan. Velikokrat je bil z nami tudi bogoslovec Stane Okorn. Spomnim
se tudi Mirka Žerjava, ki je bil kasneje župnik na Rudniku. Kdaj pa kdaj so se sale
zijanci ustavili tudi pri nas doma. Skupaj z otroki so prišli pobirat jabolka, ker smo
imeli veliko sadnega drevja, in to so imeli potem v gradu za svoje preživetje. V gradu
Lisičje sem zapravila tudi vsak drobiž, ki mi ga je dala kakšna teta. Prefekt Pavle je
imel voziček, s katerim je kupoval različno blago in ga potem v enem prostoru v
gradu tudi prodajal. Otroci smo radi kupovali bonbone, ki so bili v velikih steklenih
kozarcih. Možakarji so po maši spili tudi kakšno šilce, ženske pa so kupovale rute.
Pred poletjem smo šli tudi na Orle in imeli litanije pri kapelici ob cesti, potem pa
smo jedli češnje. Bilo nas je veliko in vsak jih je dobil le nekaj pesti, čeprav je bilo
nabranih nekaj prock.
Ob kapitulaciji Italije se za nas ni kaj dosti spremenilo, saj so bili pri nas že prej
precej prisotni partizani. Ko so partizani mobilizirali moške, se je oče skupaj s pri
jateljem iz vasi umaknil k njegovim sorodnikom v Sostro za blok, v ograjeno Lju
bljano. Partizani so tako prišli in ga ni bilo. Vse so preiskali in ga seveda niso našli.
Mislim, da se je po nekaj mesecih vrnil, ko so bili tukaj že domobranci. Nekateri, ki
so se izognili partizanski mobilizaciji, so se potem do konca vojne skrivali. Naš oče
pa se potem ni skrival.
Med vojno je vladala velika zmešnjava. Pri eni družini je bil vsak sin v drugi voj
ski. Eden je bil partizan, drugi se je skrival, tretji pa se je nekega dne pripeljal z
zelo dobrim motorjem v nemški uniformi. Spomnim se, da se je ponosen vozil po
vasi in da je takrat celo mene na kratko peljal z motorjem. Ne vem, kako je končal.
Tega, ki se je skrival, pa sem nekoč po nesreči presenetila na njihovem domu, ko
sem šla z njegovo mamo na podstrešje. Hitro se je skril. Ko sem prišla domov, sem
povedala očetu in mi je rekel, naj nobenemu ne povem. Večina mož iz naše vasi je
bila mobiliziranih partizanov, nekaj, predvsem mlajših, ki so ob koncu vojne postali
polnoletni, pa so mobilizirali v domobrance. Po vojni so bili vsi ti mladi fantje po
biti, razen enega, ki ga je rešil brat partizan in je bil na hitro mobiliziran v takratno
Jugoslovansko armado.
Za časa Italijanov so belogardisti nedaleč od nas pobili tri partizane, ki so imeli ta
bor pri Klenu pod Lisičjem. Danes tam stoji spomenik. V nadaljevanju vojne Nemcev
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praktično nismo videli, tudi v času prve ofen
zive jeseni leta 1943 jih ni bilo. Lavrico, Orle
in Lisičje so kasneje obvladovali domobranci.
Le-ti drugače niso bili nasilni in niso nadlego
vali ljudi v naši vasi. Včasih so se ustavili tudi
pri nas. V zadnjih letih vojne so imeli v šoli
na Lavrici postojanko in neke noči spomladi
1944 so jih ponoči presenetili in napadli par
tizani. Večina domobrancev je bila ubitih. Po
noči smo slišali streljanje in videli tudi s Sel, da
gori šola. Kot bi bili tudi današnji otroci, smo
bili takrat na svoj način veseli, da naslednji
dan ne bo treba v šolo. Takrat so odpeljali našo
učiteljico, ker naj bi partizanom pustila odpr
ta vrata. Potem smo hodili v šolo k Ogrinu,
kjer smo imeli novo učiteljico. Tam so potem
zopet imeli postojanko domobranci, ki se jih
zelo dobro spominjam. Imeli smo tudi verouk.
Salezijanca Rovan in Maček sta ga hodila re Birmanka Vida v letu 1944.
dno učit. Včasih sta prišla tudi Tomc in Cigan.
Tam, kjer je danes oder, smo imeli učilnico.
Dva dni pred koncem vojne, maja 1945, so v našo vas prišli Nemci. Bilo jih je kot
mravelj in naselili so se v vse hiše, domači pa smo se umaknili v en konec. Niso bili
nasilni. Spomnim se celo, da so nam otrokom dajali bonbone in čokolado. Potem so
napadli partizani in začel se je spopad. Nemci so se počasi umikali čez Orle, parti
zani pa za njimi. Z ljubljanskega gradu so padale granate, ki so zadele tudi našo vas.
Ena je padla pri nas na pod, ampak ni eksplodirala, samo razbila je mlatilnico. Z
druge strani so streljali partizani in ena od njihovih granat je letela čez dve okni prek
hleva in se zarila v gnoj. Mi smo se skupaj z očetom skrili v klet, ki je imela vhod
skozi loputo. Nemci so bili za našo hišo za vogalom, streljali pa so tudi s hriba. Par
tizani so iz Smrečja prodirali preko doline. Mama je šla v tem dnevu enkrat ven, da
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bi nahranila živali. Samo žvižgalo je okoli nje. Pod orehom je zagledala partizana, ki
je bil ranjen. Tam je bil še en partizan, ki jo je prosil, če lahko dobi kaj vode, vendar
je ranjenec že umrl. Zvečer so bili pri nas že partizani. Ponoči je streljanje utihnilo
in zjutraj se je zaslišala harmonika z Lavrice. Mama je imela sorodnike na Orlah in
jo je skrbelo, kaj se je tam zgodilo. Prosila me je, če grem z njo. Šli sva čez gozd nad
nami in ko sva prispeli na planjavo pred Orlami, naju je pričakal grozljiv pogled.
Vsepovsod po travnikih so kot pokošeni ležali pobiti Nemci in partizani. Tudi oče
je šel naslednje dni pobirat mrtve. Nemce so zakopali kar tam, kjer so ležali. Nekaj
so jih zakopali tudi na naših njivah.
Po vojni so očeta izzivali, ker ni bil pri partizanih, pa je vedno odgovoril, da ni
bil nikjer in da ni nobenemu nič naredil. Kadar so med vojno prišli partizani, jim je
dal, kar je mogel, če so prišli domobranci, je naredil samo tisto, kar je moral. Tako
je nekako preživel vojno. Med vojno ga je pred mobilizacijo v domobrance verjetno
ščitil mamin brat, ki je bil domobranski častnik. Pa tudi pri naši hiši ni bilo nobe
nega odraslega moškega, ki bi skrbel za kmetijo, razen očeta. Mamin brat se je pred
koncem vojne umaknil na Koroško in nato v Kanado. Za njim je šla kasneje cela
družina. Njegova žena je čakala dvajset let, da je dobila dovoljenje za prehod meje in
je končno lahko odšla k svojemu možu.
Ker smo po vojni še naprej živeli kot kmetje, so nas zelo stiskali z obvezno oddajo
in vključitvijo v zadrugo. Zemlje nam niso vzeli, ker smo imeli premajhno kmetijo.
Še naprej smo hodili tudi k maši. Spomnim se Ogrina, ki so mu vse pobrali, tudi
poslopja, tako da sta z ženo živela v bedi v majhnem prostorčku. Spomnim se ga,
ko je ves skrušen hodil po mleko k hiši nasproti šole na Lavrici. Še posebej je bilo
to nenavadno, ker je bil Ogrin vedno levo usmerjen in je zagotovo v veliki meri
podpiral tudi partizane. Revnim je pred vojno pomagal in jim dal celo zemljo, da so
si zgradili hiše, a ravno ti so bili po vojni najbolj glasni proti njemu. Vsako leto je v
trgovini na Lavrici kupil šolske potrebščine za revne otroke. Kmalu po vojni je umrl.
Vida Kregar
Sela, januar 2015
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Kočijaževa Poldka s Sel
Rodila sem se leta 1930. Pred vojno sem že hodila v šolo in učitelj nas je učil ruske
pesmi, namesto da bi nas zares učil. Med vojno za nas starejše otroke ni bilo več šole,
tako sem bila večino časa doma in sem delala na kmetiji.
Oče je bil pred vojno vpoklican v kraljevo vojsko in ker ga nikakor ni bilo domov,
smo že mislili, da je mrtev. Mama je jokala, ker je mislila, da ga ne bo več. Prišel je
šele čez kakšen teden, ko so bili vsi drugi že doma. Bil je na Vražjem vrtcu, hribu na
današnji meji s Hrvaško.
Kmalu zatem, ko so prišli Italijani, so se pojavili tudi prvi partizani. Na začetku so
se nekateri samo skrivali v jamah in se razglašali za partizane, ponoči pa so kradli
po kmetijah. Tudi k nam so prišli in ponoči razbili okno špajze. Hoteli so s palico
spraviti ven posušeno meso. Oče jih je pregnal in se niso več vrnili. V vojni so se
vedno našli tudi takšni, ki so bili že prej barabe in lopovi, in so s svojim početjem na
daljevali tudi med vojno, v glavnem pa so se skrivali. Spomnim se partizanke, ki je k
nam hodila po hrano za partizane. Bila je nekje z Rudnika. Kasneje, še v času vojne,
je naši mami v zahvalo prinesla blago, da je lahko za nas naredila obleke. Kmalu so
se pojavile tudi ideje komunizma in terenci. Tudi po vasi se je o tem govorilo.
Italijani so kmalu postali zelo nasilni in spomnim se, kako so nas postavili v vrsto
pred hišo, ko so iskali sosedovega fanta, ki je šel k partizanom. Imeli so tudi njegovo
sliko in so nas spraševali, če ga poznamo. Vsi smo odkimavali, oni pa so grozili s
puško. Naš oče je, še preden so prišli Italijani, nekaj njihovih živali prestavil v našo
hišo, sicer bi jim vse pobrali. Verjetno so že malo prej vedeli, da se bo to zgodilo. Ka
sneje je umikal tudi druge stvari, da jih ne bi kdo vzel. Ko so se vrnili domov, je vse
vrnil, da so lahko spet kmetovali. Ko so našega očeta poleti istega leta zajeli Italijani,
so ga dobili v hlevu bosega in v firtahu. In kar takega bi ga odpeljali v internacijo
skupaj z drugimi moškimi iz vasi, če jih ne bi rešil salezijanec Tomc. Ženska, ki je šla
poklicat Tomca v Lisičje, je povedala, da je tako tekel v talarju po gozdu v dolino, da
je kar pokalo okoli njega. Potem pa se je pregovarjal z Italijani in mu je uspelo, da
jih niso odpeljali.
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Salezijanci z otroki na izletu na češnje na Orlah junija 1942. Spredaj druga z leve Kočijaževa
Vida in zadaj levo pod levo nogo možakarja s klobukom in obleko Kočijaževa Poldka. Na
sredini zadaj Stane Okorn s procko češenj, desno v kolarju salezijanec dr. Alojzij Tomc.

Nato se je pojavila bela garda – vaški stražarji in oče je moral hoditi na stražo v
postojanko na Orle in nato na Rudnik. Enkrat se je temu uprl in jim je naravnost
povedal, da ne bo čuval župnišča na Rudniku. Povedal je, da imajo doma družine in
da je potrebno delati ter tudi za njih skrbeti in jih varovati, ne pa da je toliko moških
okrog župnišča. Zaradi teh besed so ga zaprli v klet. Nekdo naj bi se takrat postavil
zanj in kmalu se je vse rešilo, tako da nobenemu ni bilo treba več hoditi na stražo.
Tudi niso imeli radi takratnega župnika, ker je preveč pridigal o politiki, zato ljudje
niso hoteli hoditi k maši na Rudnik.
Zelo smo bili veseli, ko so salezijanci prišli v Lisičje. To je bil najlepši del našega
otroštva. Samo čakala sem, kdaj bo ura, da bom šla lahko v Lisičje, še posebej za
šmarnice. Fante je velikokrat vodil salezijanec Stane Okorn ali pa tudi Mirko Žerjav.
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Salezijanci si z otroki ogledu
jejo nabrane gobe. Levo Miha
Maček, na sredini Pavel Alfonz
in desno France Cigan.

Včasih so prišli tudi k nam domov. Drugače sem sodelovala v zboru, v katerem je
bilo vsaj dvajset deklet, ki smo pele. V gradu nas je učil France Cigan. Spomnim se
velike procesije leta 1943, pri kateri smo pele. Cigan je dirigiral in nas vodil ob cesti
ter neumorno skakal po travi in grmovju. Mislila sem, da se bo ves polomil. On je
imel zelo rad glasbo in petje. Pri maši je tako pel, da so se mu kar ušesa premikala.
Tudi v zadnjem letu vojne smo se že ob začetku leta učili za Miklavža, potem pa so
maja vsi salezijanci odšli iz gradu. Spomnim se tudi Tomca, ki je znal zelo lepo pridi
gati, in tudi ravnatelja, ki je bil zelo visok, suh in rdečelas. Imel je zelo mehak govor.
Zelo smo bili veseli in srečni, ker so bili med vojno med nami, in zelo žalostni, ko so
odšli. Jaz sem bila takrat stara 15 let.
Ko je bilo konec vojne, smo se precej bali neke partizanske družine iz vasi. Ena od
hčera iz te družine mi je velikokrat ukazovala. Enkrat mi je rekla, da moram z njo na
ples na Orle, in sem res šla. Tam je bil tudi mlajši moški, oznovec, ki so mi ga tudi
predstavili. Zvečer ob mraku je prišel na Orle tudi moj oče. Verjetno so vsi malo preveč
popili in je prišlo do prerekanja. Oznovec je potegnil pištolo in jo uperil proti očetu. Jaz
sem skočila predenj in ga prosila: »Lepo te prosim, to je moj oče, zakaj ga boš ubil, saj
ni nobenemu nič naredil.« Nato se je pomiril, pokazal name in prepir zaključil z bese
dami: »Zaradi te punce ga ne bom ustrelil. Če je že kaj naredil, naj se to naredi urad
no.« Tako se je srečno končalo, seveda pa se po tem nismo mogli več znebiti strahu.
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V prvi vrsti prva z leve Poldka
leta 1958 v Zmaju, tovarni za
izdelavo baterij.

Po vojni je moral iz vsake družine eden v delovne brigade. Pri nas sem šla jaz, ker
sem bila najstarejša od otrok. Vsako soboto in nedeljo smo morali delati, npr. kopati
jarke na Barju, kasneje pa delati na žagi na Škofljici. Vodja je bila neke vrste sekre
tarka in je vpila na nas, da smo korakali in peli. Tudi med delom smo morali peti.
Takrat je manjkalo delovne sile v industriji in so na tak način zagotavljali delavce.
Tako sem dobila prvo službo in tudi to šestmesečno delo na žagi se je kasneje štelo v
delovno dobo. Potem sem dobila službo in bila 35 let zaposlena pri Zmaju.10 Vsako
jutro sem še v temi hodila na vlak. Tako sem prišla leta 1949 v tovarno dobesedno
direktno iz hleva. Mama mi je rekla, naj bom pridna in naj poslušam. Res sem bila
pridna in vestna. Tako sem kmalu pomagala vodji. Potem sem postala vodja enega
oddelka in na koncu sem jih vodila pet s stotimi ljudmi. Zelo so me silili v partijo,
mi ponujali kredit in podobno. Ena partijka me je vsak dan silila. Jaz sem rekla: »Kaj
me silite, saj veste, da hodim v cerkev.« Rekli so mi, da rabijo take za zgled. Dostikrat
sem dobila tudi kakšno poleno pod noge pri delu, vendar sem vztrajala.
Leopoldina Koprek
Sela, januar 2015
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Pomarančarjeva Karolina iz Lanišča
Rodila sem se konec leta 1934. Živeli smo na majhni kmetiji, tako da smo se ko
maj preživljali. Imeli smo dve kravi in vola, s katerimi smo orali in vozili. Ata je pred
tem delal v pruhu v Lanišču, da je bilo vsaj malo zaslužka. Potem je hudo zbolel.
Rekli so, da je imel »ta hitro jetiko«. Včasih so vsaki bolezni rekli jetika. Nekaj časa
je bil v bolnici v Ljubljani in mama mi je povedala, da me je vzela s seboj, ko ga je
obiskala. Jaz se ga skoraj nič ne spominjam. Spomnim se samo tistega večera, ko je
umrl, in tega, da so ga v naslednjih dneh odpeljali v Šmarje z mrliškim vozom. To je
bila takrat temna kočija s konji. Mama mi je povedala, da sem bila tudi na pogrebu
v Šmarju. Takrat še nisem bila stara štiri leta. Tako smo v letu 1938 ostali sami, štirje
otroci in mama. Ni bilo nobenega denarja in živeli smo v veliki revščini. Imela sem
dva brata in sestro. Vsi so bili starejši. Moja sestra je bila deset let starejša od mene
in je pri teh letih sama pekla kruh ter skrbela zame. Na njivo me je nesla podojit k
mami in potem je šla z menoj nazaj domov.
V Lanišču je bilo takrat samo štirinajst hiš, enako število kozolcev in mežnarija.
Še pred prvo svetovno vojno so se tri večje kmetije razdelile na polovico. V tistih

Otroci iz Lanišča, obdarovani
za Miklavža v gradu Lisičje.
Levo zadaj član družine Lloyd
in desno Povlekova Urša, ki
je na gradu delala kot dekla.
Fotografija naj bi nastala kmalu
po letu 1910.
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Lovci pred vrati gradu
Lisičje po uspešnem
lovu. Fotografija je
nastala v tridesetih letih
prejšnjega stoletja.

časih je bil prvi sin, ki je ostal na kmetiji, oproščen služenja v vojski, drugi pa je mo
ral za sedem ali osem let k vojakom in veliko se jih ni nikdar vrnilo. Če so razdelili
kmetijo, so rešili drugega sina pred služenjem.
Moja mama je bila Zabukovčeva s Škofljice, stara mama pa je bila Križmanova
iz Lanišča. Pri Križmanovih je bila še prej v Lanišču gostilna in tam je bila v starih
časih, verjetno še pred prvo svetovno vojno, tudi gasilska veselica. Spomnim se še
Križmanovega ata, ki je bil brat moje stare mame. V ušesih je imel uhan, kar je bilo
za tiste čase za take moške popolnoma normalno, danes pa bi bilo zelo čudno. Moje
tete so se še spominjale, da so bile za Miklavža skupaj z drugimi otroki povabljene v
grad Lisičje, kjer so dobile darila. V tistih časih so lastniki Lloydi velikokrat prihajali
na grad. Imeli so konje in so ob sobotah in nedeljah jahali po okolici. Grad je bil
neke vrste njihov vikend in lovski grad. Kadar jih ni bilo, so zanj skrbeli Mustarjevi
iz Lisičja. Imeli so ključe gradu. Spomnim se, da so nas pred vojno neko nedeljo
peljali po sobah, ki so bile vse lepo opremljene s starinskim pohištvom, slikami,
nagačenimi živalmi in lovskimi trofejami. Spomnim se tudi čudovitega parketa. Na
hodniku je bila ladjica in spodaj harmonij, ki sta bila kasneje po vojni v novi šoli.
Na sredini na dvorišču med gradom in hlevi je bil grm iz pušpana in rože. V gradu
je bilo res zelo lepo.
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Ob kapitulaciji kraljevine je bila pri nas kraljeva vojska. Vsi so bili mokri in blatni.
Nekaj dni so bili pri nas in ko so prišli k sebi, so šli naprej. Ko so prišli Italijani, smo
jih tudi imeli večkrat za krajši čas v naši hiši. Zasedli so hišo in mi nismo imeli kje
živeti. Stiskali smo se v kuhinji in v drugih pomožnih prostorih. Verjetno so takrat
živeli tudi pri drugih. Italijani so imeli pri Mežnarčku pri podu poljsko kuhinjo in
spomnim se velikih kolobarjev sira, ki so bili zloženi na travi. Kaj takega mi otroci še
nismo videli. Z velikimi očmi smo gledali vojake, ki so jedli. Ko so nas videli, so nam
rekli, naj gremo po posodo. Od doma smo prinesli svoje kastrolce in v njih so nam
dali svojo kuhano hrano. Takrat sem prvič jedla makarone. Kako so bili dobri. In
potem smo tam vsak dan stali s svojimi posodami. To je bilo seveda teden ali dva in
potem so šli spet naprej. Eden izmed italijanskih vojakov me je prosil, če mu prine
sem patate. Dal mi je čokolado in mi povedal, da ima doma majhno hčerko, tako kot
sem jaz. Pokazal mi je celo njeno sliko. Najprej se nismo dosti razumeli, vendar smo
se otroci hitro učili jezika. Vem, da sem mu prinesla krompir, on pa mi je dal nekaj
drugega. V naši hiši so bili enkrat tudi vojaški šuštarji, moja brata sta dobila nekaj
usnja od vojakov in ga tudi uporabila. Nekaj ga je ostalo tudi za mene, tako da mi
je vaški čevljar naredil čevlje za prvo obhajilo, ki sem ga v Šmarju prejela leta 1942.
Med vojno se je za nas otroke dogajalo tudi kaj zanimivega. Tako so z avtom iz
mestnega pruha v Lanišču takrat vozil pesek. Avto so imenovali Sentinel. Vozil je
na premog in drva. Otroci smo zlezli na ta avto in se usedli na pesek. Na njem smo
se peljali v Ljubljano in nato v praznem nazaj domov. Doma niso o tem nič vedeli.
Drug tak dogodek, ki pa je imel slab konec, se je zgodil v bližnjem Povlekovem pruhu, kjer je velikokrat stala voda in smo se otroci tam igrali. Tam je bil Mežnarčkov
France, ki je nekje z bratom našel bombo in z njo smo se igrali. Kasneje, ko sem šla
že domov, jo je tolkel s kamnom in je eksplodirala, tako da mu je odtrgalo roko.
Njegov brat Lojze pa je bil ves od šprinkelj.
Zgodile so se tudi hude stvari. Leta 1942 so ubili Klemenove, v majhni brunarici
na koncu Lanišča proti Lisičju. Rekli smo ji Jakopova kajža, kjer so običajno živeli
hlapci in dekle. Mama je imela dve hčerki. Ena je bila poročena v Ljubljani in je
imela majhnega otročka, ki se je čuval v Lanišču pri babici. Druga hčerka, Mara,
ki je bila zelo lepa, pa je delala v tobačni tovarni v Ljubljani in se je vsak dan vozila
s kolesom. Jaz se je spomnim, ker mi je velikokrat prinesla kakšno igračo. Nekega
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jutra je Martinov France peljal gnoj v Lisičje na Marof in je slišal otroško jokanje.
Mama in Mara sta bili ubiti in sta ležali na tleh, otrok pa se je jokal v stajici. Ubili so
ju partizani, ker je Mara rada klepetala z Italijani. Rekli so, da je bil nek partizan iz
bližnje okolice zaljubljen vanjo in so jo zato ubili. Nekatera dekleta so se takrat tudi
zaljubila v Italijane. Z bližnje okolice so šle ob kapitulaciji Italije kar štiri dekleta z
italijanskimi vojaki v Italijo. Z njimi so se kasneje tudi poročile.
Ob kapitulaciji Italije so domačini s Škofljice nosili komis in vino z imenom Ver
munt. Ženske so ga nosile kar v škafih na glavi. Vojaki so vse odvrgli, preden so od
šli. Tudi naša fanta sta šla z vozom iskat dile z italijanskih barak, ki so bile pobarvane
s črno. Kasneje smo s temi dilami zabili okna, ko smo ostali brez šip. Prinesla sta
tudi odeje, ki pa so bile zelo tanke v primerjavi z odejami razpadle kraljeve vojske,
ki smo jih že imeli.
Ko so prišli v Lisičje salezijanci, sem bila ob nedeljah cele dneve v Lisičju. Zju
traj smo imeli mašo ob osmih, potem smo šli domov, popoldne pa so bile vedno
igre. Ker je bil grad na hribu tik nad našo hišo, me je mama včasih klicala kar od
doma, ker me ni bilo od nikoder. Bilo je zares luštno. Z mamo sva šli vsak dan že
zjutraj k maši. Pozimi sem šla po zmrznjenem snegu kar s copati. Punce smo v Ma
rijinem vrtcu pele in zraven telovadile. Večji so pripravljali predstave. Igral je tudi

Skupinska slika prvega
obhajila iz leta 1942
pri cerkvi v Šmarju. Na
sredini šmarski kaplan
France Golob. Karolina
v zadnji vrsti tretja z
desne.
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moj starejši brat Ivan. Jaz sem bila vsako leto an
gelček. Igrali smo se v pomožnih prostorih gradu.
Imeli smo sestavljanke, igro Človek ne jezi se, žogo,
knjige … To je bilo za nas otroke nekaj posebnega,
ker tega doma nismo imeli. Spomnim se, da so večji
tudi plezali na smreke in da je bila gor klobasa. Ali
pa so s palicami zbijali posode, iz katerih so se lah
ko stresli bonboni, krhlji ali celo pepel. Salezijanca
Rovan in Okorn sta bila z nami vsepovsod, petja pa
sta nas učila Rovan ali Cigan. Učili smo se cerkvene
pesmi, ki ji še danes pojemo v cerkvi. V kapeli je bil
harmonij, v jedilnici pa je bil pravi klavir, ob kate
rem smo se učile peti. Spomnim se, da so imeli sale
zijanci v Lisičju tudi eno kravo. Del štal proti cesti,
ki je bil namenjen konjem, pa je bil vedno prazen. Karolina fotografirana spomladi
Otroci smo takrat res lepo živeli in vojne skoraj ni 1942 pri gradu Lisičje po prvem
smo čutili.
obhajilu, ki ga je pred tem preje
la v šmarski cerkvi.

Šola v gasilskem domu
leta 1943, zadaj viden
oder. Karolina v četrti
vrsti tretja z desne. Levo
zadaj učiteljica Angela
Prelc.
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Smučarski dan in sankaška tekma pod gradom Lisičje, 18. januar 1943. Pomarančarjev
France, spredaj prvi z leve s številko ena. Zadaj oblečeni v kolarje z leve proti desni salezi
janci Rudi Knez, Stane Okorn in Alojzij Tomc.

Po kapitulaciji Italije so bili kratek čas v naši hiši partizani, ki so imeli pri nas štab.
Spomnim se, da so imeli pisalne stroje in da so tipkali dokumente. Niso bili doma
čini in nismo jih poznali. Potem se je začela nemška ofenziva in Nemci so začeli
na našo vas streljati z Ljubljanskega gradu. Na bližnji Matevžev kozolec so priletele
granate. Enkrat smo bili celo v kuhinji in je šprinklja granate priletela skozi vrata
prek kuhinje v okno na nasprotni strani. Po našem vrtu je bilo vse v jamah. Sadje na
vrtu je bilo ranjeno od šrapnelov in se je potem posušilo. Mi smo ob teh eksplozijah
ostali brez vseh šip. Tudi hiša je bila vsa od šprinkelj. Partizani so takrat zbežali in
nekaj svojih stvari celo pustili. Mi smo se skrivali v Martinovi kleti in ker nas je bilo
več, smo se počutili varno. Opoldne so malo prenehali streljati in mama je pohitela
domov nafutrat živali. Hitro je skuhala lonec krompirja, da smo vsaj malo jedli. Gra
nata je padla tudi na Križmanovo hišo. Pri Jurčku pa je gorela štala, ker je nanjo pad
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la zažigalna granata. Gasili so hlev, na tleh so ležali
trami in tam sem stopila na žebelj, da mi je pogledal
čez stopalo. Rana se je gnojila in imela sem veliko
bulo. Dolgo časa je trajalo, da se je pozdravila. Ni
kamor me niso peljali, saj se v tistih časih s tem niso
bremenili. Potem so kmalu prišli Nemci in obkolili
našo hišo ter naredili preiskavo. Videli so vojaške
odeje in vse pobrali. Kasneje so imeli Nemci kratek
čas, kakšen teden, v naši hiši nekakšno šolo za svoje
vojake. Spomnim se, da smo otroci ležali na peči in
nekaj na glas povedali. Vojak, ki je pisal po tabli, se
je razjezil, v nas vrgel cunjo in nas napodil ven.
Za Nemci so konec leta 1943 prišli prvi domo
branci z Iga. Spomnim se Markotovega Jaka, ki je
bil na njivi in so ga lovili ižanski domobranci, ker
so ga želeli mobilizirati. Zbežal jim je po ozki cesti Karolina po birmi v Ljubljani leta
med drevesi sredi vasi. Skočil je v Androjevo štalo 1944. Prva z desne njena mama
in na drugi strani ven ter nato po vasi do nas. Do in v sredini botra Furlanova
mobranci so preiskali bližnje hiše in ga niso našli. Ivanka.
Nato se je pri nas skrival dva meseca, otroci pa tega
nismo vedeli. Nismo pa dobro razumeli, zakaj nje
gova mama vsak dan hodi k nam s košaro. Misli smo, da prihaja »v vas« – na obisk,
v resnici pa je prinašala hrano za svojega sina. Bil je v mrvi in porukali so s palico,
da je vzel hrano. Na koncu so tega fanta domobranci le mobilizirali. Njegovega brata
Lojzeta so ižanski domobranci dobili na Babki in ga hudo pretepli. Spomnim se,
da je bil čisto fertik in je komaj živ ležal na vrtu. Ko se je malo pozdravil, je odšel k
partizanom. Ne spomnim se domobrancev s Škofljice, vem pa, da so ižanski vedno
prišli na konjih. Ljudje so vpili: »Ižanci grejo!« Tudi Frakelj, njihov poveljnik, je
nekega večera prišel mimo nas s konjem in zaropotal po vratih. Mama se je zelo
ustrašila. Rekel je, naj ugasnemo svečo, da ne sme biti nič prižganega. Nato pa je
odšel skupaj z drugimi v Lisičje. V zadnjem letu vojne je nekajkrat šel mimo nas in
zelo smo se ga bali.
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Naša hiša je bila malo odmaknjena in pri gozdu. Med vojno je vsak večer kdo potr
kal pri nas, največkrat partizani, kdaj pa tudi kdo od nasprotne strani in vsak je spra
ševal, kdo je v vasi, če je varno in če lahko obišče svojo družino ali koga drugega. Tako
da smo morali zelo paziti, kaj smo odgovorili. V Lanišču je bilo kar pet moških v par
tizanih. Našega Ivana so 16 let starega vzeli partizani in je moral iti v Grosuplje kopat
jarke. Ušel jim je in prišel domov. Pri nas pa je bil ravno neki vaščan in ga je mama lepo
prosila, naj nikomur ne pove, da je videl Ivana. Vendar ni bil tiho in so ga spet prišli
iskat. Tudi domobranci so ga želeli mobilizirati, vendar na srečo do konca vojne ni bil
nikjer. Brata Franceta so vzeli Nemci in ga odpeljali v Postojno za delovno silo. Takrat
je bil star komaj 15 let. Bilo je pozimi in ni imel primerne obleke. Poleg tega pa so jim
dali zelo malo hrane. Namesto vezalk je imel v čevljih kar žico. Ušel je na tovorni vlak
in se pripeljal do Ljubljane ter nato prišel peš do doma, ves strgan in reven.
V naši vasi ni bilo izdajalcev, ne na eni, ne na drugi strani. Bili smo zelo povezani,
ne glede na stran. Tudi po vojni se nismo tako ločevali. Nekega vaščana so hoteli
ubiti partizani, ker jim verjetno ni bil naklonjen. Prišli so že do vasi in nato jih je
ustavil možakar, ki je bil v naši vasi terenec. Rekel jim je: »Pustite ga, on ima veliko
otrok in nič takega ni naredil, da bi ga morali ubiti.« Tako je ostal živ. Ta terenec, ki
je rešil sovaščana pred partizani, se je veliko skrival v jami v Klenu. Domobranci so
ga lovili, zato ni spal doma. V rudnik pa vojaki niso vstopali. Ob stezi, kjer smo ho
dili v Lisičje, je imel v nekem grabnu skopano in z deskami narejeno zavetišče. Tam
se je skrival dolgo časa. Tega med vojno nismo vedeli in je to povedal šele po vojni.
Ob koncu vojne so se najprej streljali med Malim Vrhom in Lisičjem. Na gradu je
ostala samo kuharica, ostali so vsi zbežali pred partizani. Preden so odšli, so duhov
niki Martinovim prinesli kelihe in drugo, kar je bilo še vredno. Nekaj so prinesli tudi
nam. Kasneje po vojni so prišli salezijanci z Rakovnika te stvari iskat. Ko so se tri
dni streljali med Malim Vrhom in Lisičjem, smo bili spet v Martinovi kleti. Ko so se
začeli spopadi med Lisičjem in Orlami, pa smo lahko šli domov. To je potem trajalo
več dni. Prišli so partizani in brat France je moral z lojtrnikom in konji voziti ra
njence iz Lisičja. Na ravnini pred Lisičjem so žvižgale krogle. Držal se je za konjem,
da ga ne bi zadelo. Bil je zelo prestrašen. Po koncu spopadov smo šli pospravljat na
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grad. Spomnim se, da je bilo na dvorišču polno krvavih rjuh in modrocev ranjencev.
Zraven so bila tudi Mustarjeva dekleta, ki so zelo pazila, da ne bi kdo kaj vzel. Rekla
so, da se bodo lastniki vrnili. Spomnim se, da smo vse pometli in pospravili, jaz pa
sem po tleh pobrala slike.
Pri nas v prvih dneh po vojni ni bilo maščevanja, saj je bil v naši vasi samo eden
domobranec, ki se je po sreči rešil, kasneje pa ga je obvaroval njegov brat, ki je bil
partizanski oficir. Sošolka, ki je izhajala iz partizanske družine in s katero sem takoj
po vojni hodila v šolo v Ljubljani, mi je povedala, da se je zgodilo pri njih na Gumni
šču, da so nekega človeka, ki ni bil na »partizanski strani«, obesili na drevo in pod
njim kurili. To je slišala, ko so se doma pogovarjali.
Brata Ivana so takoj po vojni pobrali partizani in že leta 1945 je začel služiti voja
ški rok. Takrat je to trajalo tri leta. Eno leto in pol je bil kar v svoji obleki in s klobu
kom, ker ni bilo uniform. Mama ga je šla obiskat na Štajersko. Delal je v kuhinji kot
kuhar. Služil je na območjih, kjer so po vojni likvidirali ali pregnali veliko ljudi, ne
samo Nemcev, ki so tam živeli, ampak tudi Slovence, nedolžne domačine, ker so bili
npr. bogatejši. Ena družina je od tam pribežala celo v Lanišče. Ivan je veliko vedel,
pa ni smel ničesar povedati. Verjetno bi bil v veliki nevarnosti, če bi kaj spregovoril.
Ko je prišel domov, je bil še brat France vpoklican na služenje vojaškega roka v Kranj
in Črnomelj.
Po vojni nam niso imeli kaj vzeti, ker nismo imeli ničesar. Tako nas niso silili v za
drugo. Nekateri, tudi iz naše vasi, so sami dali zemljo v zadrugo. Potem sem naprej
v šolo hodila v Ljubljano in ko sem bila stara 16 let, sem morala hoditi tudi na Ško
fljico na predvojaško vzgojo ali na kakšen sestanek. To je potekalo vedno v nedeljo
dopoldan, ker so želeli preprečiti, da bi mladi hodili k maši. Jaz sem takratnemu uči
telju rekla, da me ne bo, ker grem k maši. Prav nič se jih nisem bala in tudi povedala
sem, kar sem mislila, saj sem sama pri sebi rekla: »Kaj mi boste pa vzeli!« Enkrat so
bile volitve in pri Javorniku je bila volilna enota. Dopoldne sem šla k maši v Šmarje.
To je bilo takrat zelo opazno, saj jih iz Lanišča takoj po vojni ni hodilo veliko k maši.
Spomnim se samo Martinovih in Fletnove mame iz Lisičja. Nekateri niso hodili tudi
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zato, ker so bili tako revni, da niso imeli kaj za obleči in obuti. Tisto nedeljo ob enih
so me prišli kar poklicat, naj pridem volit. Bili so hudi, ker so me videli, da sem že šla
k maši, volit pa nisem prišla. Volit sem šla popoldan in ena od domačink me je zopet
nadrla. Jaz pa sem odgovorila: »Maša je ob desetih, vi imate pa do sedmih odprto.
Če vam ni všeč, grem pa še sedaj domov.«
Kasneje po vojni je prišel iz Amerike eden od salezijancev, ki je bil med vojno v
gradu Lisičje. Oglasil se je pri Martinovih in za nekoga spraševal, da ga pozdravi,
ker se ni več znašel v vasi. Tam ga je srečal neki domačin, katerega brat je padel kot
partizan. Takoj je javil na Škofljico »ta zavednim«, da je v Lanišču izdajalec. To sem
izvedela, ker sem hodila k Martinovim po mleko in so mi povedali. Tudi še veliko let
kasneje je vedno nekdo vohunil, kadar je kdo prišel na obisk iz tujine. Veliko jih je
zbežalo čez mejo takoj po vojni, nekateri so šli tudi kasneje zaradi dela, predvsem v
Nemčijo. In eden od teh mi je pripovedoval, kako mu je neki Škofeljčan vedno sledil,
ko je prišel domov. Ta možakar, ki je bil v našem koncu zadolžen za take stvari, me je
enkrat vprašal, ko sem šla k maši, kam grem, pa sem mu dogovorila, da k maši. »Kaj
pa hodiš te farje gledat!« mi je odgovoril. Jaz pa sem rekla: »Samo tiho bodi, tvoj oče
je bil zelo pobožen, če bi te slišal, bi bil zelo hud.«
Karolina Gorišek
Lanišče, april 2015
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Fletnov Peter iz Lisičja
Rodil sem se konec poletja leta 1940, doma v Lisičju, ko še ni bilo vojne. Pri naši
hiši se je od nekdaj reklo pri Fletnovih. Bil sem dvojček in moja sestra dvojčica Pav
la, ki se je rodila pet ur za mano, je že leta 1943, pri treh letih, odšla k sorodnikom na
Bičje. Naša družina je bila prerevna, da bi se lahko vsi preživeli. Prav tako je bilo ta
krat po kapitulaciji Italije življenje zelo nevarno. Pri tem je najbolj manjkala očetova
roka, kajti najprej je bil interniran v taborišče na Rab, kasneje mobiliziran v partiza
ne, nato zaprt pri Nemcih in na koncu mobiliziran v domobrance. Oče je pred vojno
občasno delal tudi v kamnolomu v Lanišču in takrat se je družina lažje preživljala.
Imel sem še starejšo sestro in starejšega brata. V hlevu smo imeli tri živali in kmetija
je bila majhna. Vsi smo morali zelo poprijeti za delo, če smo hoteli preživeti.
Od vojne se najbolj spominjam, ko smo prespali v gradu, v pritličju, ko so šli mimo
nemški vojaki Mongoli. Tam smo bili najbolj na varnem, da se nam ni kaj hudega
zgodilo, ko je šla vojska mimo, saj so ropali in posiljevali. Takrat sem bil na gradu z
mamo, s starejšim bratom in s sestro. Spali smo na tleh. Na gradu so že bili salezijan
ci, saj se spominjam, da je bila tam njihova kuharica Minka. Najhujši so bili zadnji

Delo v mestnem ka
mnolomu v Lanišču leta
1931. Tretji z desne je
Lojze, Petrov oče, de
sno poleg njega njegov
brat Jože. Pri konjih
Povlekov France in žena
z otrokom v naročju.
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dnevi vojne, ko so se spopadali umikajoči se Nem
ci in domobranci ter partizani, ki so prodirali proti
Ljubljani. V Lisičju je bilo zelo hudo, saj so granate
padale z ene in druge strani. V gradu je bila domo
branska postojanka in spominjam se, da je bil med
gradom in hlevi nad Mežnarčkovo dolino tudi top,
s katerega so streljali po partizanih v smeri Šmar
ja. Ko so letele granate in so se obstreljevali, je bilo
kar nekaj vojakov ob tem topu ranjenih in ubitih. V
teh zadnjih dneh vojne smo se skrivali v obokanih
kleteh, v pomožnih prostorih ob gradu. Poleg moje
družine je bila tu le še Šuštarjeva Mana. Jedli smo
polento in pili črno kavo. Zvečer smo odšli nahranit
živali in nekoč sem k njihovemu hlevu pospremil Petrov oče na služenju vojaškega
Šuštarjevo Mano. Nisva se mogla vrniti nazaj, ker roka v kraljevi vojski.
so povsod letele granate, zato sva odšla k Mustar
jevim in se skupaj z njimi skrivala v njihovi kleti.

Poletni atelje v pomož
nih prostorih gradu.
Fletnov Lojze, zadaj
prvi z leve. Fotografija
je nastala pred drugo
svetovno vojno.
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Naslednji dan je priletela granata in pri njih
je zgorel pod. Drugi dan sva se s Šuštarjevo
Mano vrnila v grad, saj je bilo že bolj mirno.
Ko sva prišla nazaj, sem ponesreči stopil na
ranjeno nogo Gionetijeve Lojze, ki je drugače
živela v pomožnih prostorih gradu. Resno jo
je ranil del granate, ko je šla v prvo nadstrop
je gradu, kjer je bil stanovanjski del. Lažje je
oplazilo tudi njeno hčerko Ivanko, ko sta bila
skupaj z mojim starejšim bratom na dvorišču
gradu. V vasi pa je granata padla na vogal
Hribčekove hiše in poškodovala gospodarja.
Zgorel jim je tudi kozolec. Vse ranjence so
domobranci znosili v prostor v gradu, kjer je
bila drugače maša. Enako so kasneje naredili
tudi partizani. Potem so prišli partizani, videl
sem jih, kako prihajajo po hribu navzgor in
zavpil, da gredo. Zelo smo se jih bali, saj smo
vedeli, da bodo vse pokradli. Mast in porce
lanasto posodo smo zakopali v gnoj, še pred Poročna slika očeta Lojzeta in mame
no so prišli. Na gradu smo v kleti za steno Marije iz leta 1935. Nevesta v takrat
zazidali oblačila cele vasi, da jih partizani ne tipični črni obleki.
bi pokradli. Potem so prišli in res pobrali vse,
kar so dosegli. Vzeli so nam tudi kolo in mojo torbo, ki smo ju pustili v hiši, živali
pa so na srečo pustili.
Mama nam je pripovedovala tudi o očetu, ki je bil najprej v taborišču na Rabu,
kasneje pa je bil mobiliziran v partizane. Tam ni bil prav dolgo, saj so ga ujeli Nemci
oziroma domobranci. Naj bi se jim celo sam predal, ker ni želel biti pri partizanih.
Skupaj s še dvema možakarjema so jih imeli Nemci zaprte v hlevih v gradu Lisičje,
naši družini pa je grozila celo internacija v Nemčijo. Salezijanci so se zavzeli za mo
jega očeta in izprosili, da je ostal živ. Tudi nam so prizanesli. Ostala dva pa sta si
morala sama izkopati grob in so ju ustrelili. Nato so očeta mobilizirali domobranci.
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Na Studencu v Ljubljani pri psihiatrični bolnici je
bil stražar. Oče v vojni ni nikogar ubil, saj ni nikoli
streljal. Mama je celo rekla, da nikoli ni imel naboja
v puški. Včasih je ob večerih čez Orle prišel domov
in potrkal na okno v kuhinji.
To so bili zmedeni časi in mnogi so zamenjali
strani. Veliko partizanov je postalo domobrancev,
ko so videli, kaj se dogaja. Zgodilo pa se je tudi
obratno, ko je kdo videl, kako se obrača vojna. Tako
je mama večkrat povedala, kako je neki zagrizen
domobranec lovil moške za mobilizacijo. Vaščana
Šimca naj bi celo lovil po naši lestvi na podstrešje,
ker se je želel izogniti mobilizaciji. Kasneje so ga v
domobranski postojanki hudo pretepli. Ta domo
branec je v zadnjem delu vojne prešel k partizanom. Oče Lojze fotografiran v gradu
Zadnje dni vojne maja 1945 se je oče z dvema so Lisičje med drugo svetovno
sedoma skrival v rudniku v Klenu, saj se niso umi vojno.
kali skupaj z drugimi domobranci, ampak so se raje
skrili. Ko je prišel domov, je bil nekaj dni z nami. Moj edini spomin na očeta je iz teh
dni, ko smo se skupaj z njim igrali na vrtu in nas je igrivo metal v zrak. Nato se je šel
skupaj s sosedom »javit« v Šmarje. Mama je bila noseča in vsi smo jokali. Spomnim se,
da je sedela pri peči, oblečeno je imela rdečo križasto obleko. Star sem bil pet let in to
je moj zadnji spomin na očeta. Za tem ga nisem nikoli več videl. Nova oblast je takoj
po vojni zahtevala, da se vsi, ki so bili domobranci, javijo na uradu. Oče ni zbežal na
Koroško, ampak je ostal doma, saj je bil prepričan, da se mu ne bo nič zgodilo, ker se
ni med vojno nikoli boril. Nikogar ni ubil in nikomur ni nič naredil. Zato se je šel javit
novi oblasti. Kolikor nam je sedaj znano, so vse najprej odpeljali v Škofove zavode,
nato pa v Kočevski rog, na morišče. Brez obtožbe, brez sojenja, brez mrliškega lista …
Če bi se še teden dni skrival, bi mogoče preživel. Zatem smo veliko jokali in molili, da
se naš oče vrne domov. Mama ga je zvečer čakala pri kuhinjskem oknu in upala, da
bo kot nekoč potrkal. Pri kosilu je tudi vedno pripravila en krožnik več v upanju, da
pride. Nekaj časa smo še upali, da je med živimi zaporniki v Kočevskem rogu, ki so
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delali kot vojni ujetniki. Par let kasneje, okoli leta petdeset, se je razvedelo, da so bili
vsi pobiti. Prav tako so očividci videli, da so vojaški tovornjaki iz Kočevja vozili obla
čila, tja pa živo apno, da so zasipali jame pomorjenih. Nekateri so z vlaka, ko so jih
peljali na morišče, vrgli tudi sporočila. Še dolgo je mama upala, da je oče mogoče med
živimi, vendar je bilo njeno upanje zaman. Prav tako ni dočakala svobode leta 1990.
Med vojno in prva leta po vojni je bila pri nas velika revščina. Ker mama ni zmog
la skupaj z nami sama poskrbeti za kmetijo, so prišle pomagat tudi njena mačeha
in polsestre z Bičja. Tudi med vojno so nam prinašali hrano in pomagali pri večjih
delih. Na Bičju v vojni ni bilo tako hudo kot pri nas. Polsestra Lojzka si je pri delu pri
nas ožulila nogo, ki si jo je nato umivala v luži blizu naše hiše. Dobila je tetanus in
kmalu umrla. Po vojni smo pomagali tudi pri sosedih, da smo lahko dobili malico.
Kadar je šla mama na Bičje, smo jo zvečer v pričakovanju čakali na ovinku pod našo
hišo, kdaj se bo pojavila s kolesom.
Spomnim se, da smo kmalu po osvoboditvi šli v šolo pri Čeponu. Ravnatelj je
nekega dne prišel v razred, snel križ s stene in ga vrgel za peč. V šoli se je revnim
slabo godilo. Nekoč nisem imel peresa, saj nismo imeli denarja, pa me je učiteljica s
palico po prstih. S šolo smo šli tudi na izlet v Planico, vendar se ga jaz nisem mogel
udeležiti, ker nismo imeli denarja za vlak. Tisti, ki so bili bogati, so se znali malo pri
ljubiti s kakšnim priboljškom za učitelje, nam revnim pa je trda predla. Prav tako si
bil drugorazreden, če nisi bil sin borca. Velikokrat so nas zmerjali z belčki.9 Drugim
je malica pripadala, za nas belčke pa malice ni bilo. Ravnatelj je celo enkrat prišel na
njivo, kjer je delala mama in jo ozmerjal z besedami, da je treba vse »ta bele« pobiti.
Tudi sosed iz vasi, ki je bil med vojno partizan, se je velikokrat spravil na nas in nas
zmerjal s »ta belimi« ter izzival, še posebej, kadar je bil pijan. Ko se je nekoč zvečer
vračal domov okajen, je zopet zmerjal in razbil šipo štibelca, kjer je spala mama z
najmlajšo. Razbiti kos šipe je mami grdo porezal roko.
Kasneje smo se šolarji prestavili v novo šolo, ki je bila zgrajena z udarniškim de
lom.11 Ko so gradili novo šolo, mama nekoč ni mogla priti na udarniško delo in je
zato morala plačati kazen. Takrat je bilo obvezno, da so pomagali pri gradnji. Tako
sem po osmih letih naredil šest razredov in šolo sem končal pri štirinajstih letih.
Oblast je tudi zelo pritiskala, da bi se kmetje vključili v zadrugo. Nekaj časa so
imeli pri Javorniku celo hlev s skupnimi kravami, vendar se to ni obneslo. Imeli smo
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Fletnova družina, ki je
ostala brez očeta, v
prvih letih po vojni. Prvi
z desne je Fletnov Peter
ob praznovanju birme.

tudi obvezne dajatve, tudi če smo bili zelo revni. Nekoč je mama šla na Škofljico v
urad, v današnjo Špico, po denarno pomoč. Prvi mesec smo jo celo dobili, potem pa
so se »zavedne« Škofeljčanke pritožile, da smo »beli«, in tako je nismo več dobivali.
Kasneje smo začeli dobivati pakete sorodnikov iz Amerike, iz Minnesote, kar nam
je zelo pomagalo. Naši sorodniki so bili tam že pred vojno. Že moja stara mama je
prišla od tam, kot vdova z dvema otrokoma, in se vrnila v rodno Račno. Poročila se
je s Primcem in odšla na Bičje. Rodila je še štiri otroke: mojo mamo, Angelo, Franc
ko in Kristino. Kasneje je umrla in njihov oče se je še enkrat poročil s sestrično moje
stare mame, ki je bila pri njih služkinja. Z njo je imel še tri otroke: Janeza, Ančko in
Lojzko. Malo bolje smo pri nas začeli živeti šele, ko se je moj starejši brat pri štirinaj
stih letih zaposlil in je domov prinesel prvo plačo. Zaposlil se je pri Komunali in je
polagal granitne kocke po Ljubljani. Dve leti za njim se je zaposlila tudi najstarejša
sestra in kasneje še moja sestra dvojčica, ki se je pri petnajstih letih vrnila domov.
Naše življenje je bilo med in po vojni tesno povezano z gradom Lisičje, saj smo
živeli poleg njega. Po vojni so v gradu živeli baritarji,12 ki so imeli skupno kuhinjo
– menzo, v kateri so nekaj časa kuhali za vse stanovalce gradu. Velikokrat smo se
skupaj igrali z njihovimi otroki ter pomagali drug drugemu. Na planjavi nad našo
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hišo so imeli svoje vrtove. Ženske so bile doma, moški pa so v rudniku kopali barit.
Kasneje je JLA – Jugoslovanska ljudska armada – na koncu Lanišča naredila skladi
šča ter se naselila v gradu Lisičje, baritarje12 pa so razselili po celi Škofljici. To se je
zgodilo takoj po petdesetem letu. Vojakov ni bilo prav veliko, imeli so kuhinjo, stra
žarnico pri lipi ob cesti in redno so hodili v patrulje med Laniščem in gradom. To je
bilo lahko za nas domačine tudi nevarno. Tako so nekoč ponesreči resno obstrelili
soseda. V gradu so vojaki ostali več kot deset let. Naše življenje se je zopet prepletlo
z njihovim, saj smo v nekem obdobju od vojske dobivali pomije za prašiče in krave,
mi pa smo zato vojakom prali perilo. Kasneje je moja sestra dobila svoje prvo delo
kot služkinja pri eni od družin oficirja, ki je bil v službi v gradu Lisičje. Med dvema
sosedama in vojakoma pa se je spletla tudi ljubezen.
Po skoraj dveh desetletjih različnih naseljencev v gradu v njem ni ostalo skoraj
nič. Spomnim se veliko nagačenih živali, oklepa viteza na stopnišču, klavirja, knjig,
porcelanaste posode, pohištva in drugega. V kapeli so bile tudi slike, freske in oltar,
kar je bilo kasneje vse odneseno ali uničeno. Ko je vojska odšla, je izginil še parket.
Ostalo ni skoraj nič.
Čas vojne me je spremljal še naprej z mojo kartoteko »ta belih«. Ko sem bil pri
vojakih, naj bi napredoval v desetarja, vendar je bil predlog nadrejenega zavrnjen.
Omejitve sem imel tudi v poklicnem življenju, saj se je prej ali slej izvedelo, »kam
sodim« in da nisem »preverjen kader«.
Peter Tomažič
Lanišče, november 2014
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Andrejčkova Marija iz Cegelnice
Rodila sem se poleti leta 1922 v Smrjenah, kjer sem preživljala lepo otroštvo na
kmetiji. Živeli smo samo od zemlje in edini večji denar, ki so ga moji starši dobili,
je bil od prodaje vola. Imeli smo tudi prašiče in krave. Najhuje je bilo, ko so krave
zbezljale. Praktično smo vse pridelali sami. Ko sem bila stara 10 let, sem z mamo
na roke že žela pšenico. Na manj vredni zemlji smo pridelovali tudi lan, ki smo ga
potem sušili, medili, trli in česali, da smo dobili prejo, iz katere je nastala nit. Blago
je tkal tkalec v vasi. Še zdaj imam pred očmi njegove statve in čolniček, ki je urno
potoval med nitkami. Pozimi smo ženske delale klinčke iz leskovega lesa. Vse so
odkupili in prodali v Ameriko. S takim delom so zaslužile, npr. za uhane ali blago.
Takrat smo prali vse na roke in to z navadnim milom v mrzli vodi. V Smrjenah smo
imeli doma svojo štirno, kasneje na Udjem pa smo imeli vaški studenec pred in za
vasjo. Belo perilo smo poparili in belili z bukovim pepelom. Vse ženske na kmetijah
so bile v tistih časih pokrite s trdimi rutami, pa naj je bilo za delo, mašo ali praznik.
Spomnim se, da so prišle v Šentjurje neke ženske, ki so nas učile prati s praškom, ki
smo ga takrat videle prvič. Ženske so oprale te svoje rute, ki jih običajno niso prale
celo leto. Razlika je bila očitna, voda pa črna.
Imela sem štiri brate in dve sestri. Tone in Jože sta bila polbrata, ena sestra je umr
la že kot otrok. Jaz sem bila prva, ko se je mama še enkrat poročila. Prvi mož je umrl
v prvi svetovni vojni. Potem se je mama poročila z njegovim bratom, mojim očetom.
Veliko je pretrpel, saj je bil tudi sam v vojni na ruski fronti, kjer je bil ranjen, tako da
je imel krajšo nogo. Velikokrat je pripovedoval, kaj vse je doživel. Tako je povedal,
da je neki vojak pojedel vso hrano, ki jo je imel, z besedami, da itak ne ve, koliko časa
bo še živ. In res ga je trenutek za tem v rovu ubila granata. Oče je iz Rusije ob koncu
vojne prišel domov kar peš, le deloma so našli tudi kakšen prevoz. Potreboval je dve
leti. Morali so jesti pse, da so preživeli.
Naša družina je tako skrbela za dve kmetiji, eno na Udjem in eno v Smrjenah.
Nikoli nismo bili lačni, delali pa smo od zore do mraka. V vasi v Smrjenah smo
se zelo lepo razumeli, bilo je polno mojih sovrstnikov. Igrali smo se in tudi skupaj
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delali. Nabirali smo posebne hrastove ježice za potrebe usnjarne. Prodajali smo tudi
fižol. Veliko sem pazila svoje brate in sestre. Ko se je polbrat Tone oženil, smo se
preselili na Udje in tam sem živela še pet let. Želela sem se izučiti za mojškrico. To
je bil takrat zelo pogost poklic, saj se ni dalo kupiti oblek, ampak samo blago, ki so
ga šivilje sešile v obleko. Teta v Zagradcu je imela šivalni stroj in me je malo učila
šivati. Kupili so mi rabljen šivalni stroj, a zaradi dela ni bilo dovolj časa za šivanje. S
teto sva se zelo dobro razumeli. Razložila mi je vse, kar morajo vedeti mlade ženske.
O teh stvareh se takrat ni govorilo in tudi z mamo se nisem mogla o tem pogovoriti.
Teta pa mi je razložila, kako se naredijo vložki, ki smo jih takrat imenovali pinte. To
je bilo nekakšno blago ali kvadraten kos flanele, ki si ga pritrdil na pas. Seveda je bilo
treba to prati. Želela sem narediti tudi kuharski tečaj, pa oče ni želel prodati drv, da
bi ga lahko plačali, za kar mi je bilo zelo hudo.
Moja polbrata Jožeta in Toneta so oba hkrati vpoklicali na služenje v kraljevo
vojsko. Tone, ki je bil poročen, je tam zbolel. Odpovedale so mu ledvice in je takoj
umrl. Pred tem sta jima z ženo že ob porodu umrla edina dva otroka. Njegov brat
Jože se je tako kot oče zopet poročil z vdovo svojega brata, s katero je imel še dva
otroka in kmalu zatem je tudi ta vdova umrla. Za ta dva majhna otroka sem kasneje
občasno skrbela. Po drugi vojni pa se je polbrat Jože še nesrečno poškodoval. Padel
je z voza, si zlomil vretence in zbolel za pljučnico ter umrl. Velikokrat razmišljam,
koliko je morala pretrpeti moja mama, ker so se ji v nekaj letih zgodile tako hude
stvari. Vojna pa ji je vzela še sina Ivana.
Očeta so pred vojno vpoklicali v vojsko kraljevine Jugoslavije. Tudi polbrat je od
šel in se dolgo ni vrnil, do spomladi. Ko se je začela vojna, je bila cvetna nedelja.
Prišli so Italijani in se naselili v Želimljah, drugače pa so hodili v patrole. V tistem
času sem pomagala polbratu v Smrjenah. Italijani nam niso naredili nič hudega. Do
internacije in ofenzive se ni čutilo njihovega nasilja. Spomnila sem se, da smo nekoč
mladi plesali in moj stric je igral harmoniko. Prišli so Italijani in želeli plesati, moj
stric pa je rekel, da je vojna, in zaključil z igranjem.
Partizane sem prvič srečala, ko smo se vračali iz Želimelj od maše. Zelo smo se
jih bali. Vedeli smo, da so med njimi komunisti. Vedeli smo tudi, kaj se je že prej
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zgodilo v Rusiji. Imeli so zvezde na kapah in nenadoma so prišli iz gozda. Nisem jih
poznala. Bili so s Škofljice in drugih krajev. S seboj so imeli tudi noseče punce. Na
Medvedici so si naredili barake in tam udobno živeli. Pred tem so nakradli deske, pri
nas na Udjem pa vola. Kar izginil je čez noč. Hodili so pokonci in imeli govore po
vasi. Tudi nekatera starejša dekleta iz bližnjih vasi so bila zagreta za komunizem. Jaz
sem morala enkrat iti na sestanek OF. Tam so govorili, da moramo vsakega ovaditi,
ki bo kaj narobe govoril. V Šentjurju in tudi drugod so partizani takrat umorili tudi
cele družine in jim pobrali vse premoženje. Že v začetku vojne so pobili vse berače,
enako so pobijali tudi Cigane. Spomnim se družine iz Zagradca, ki je bila revna in
otroci so prosili moko po hišah. Iz te družine so ubili enega fantka. Našli smo ga v
naši hosti, ko smo grabili listje. Mnoge so razvlekle lisice, saj so bili nemalokrat zelo
plitvo pokopani ali pokriti samo z vejami. Kasneje so prišli partizani večkrat na Udje
in enkrat smo morali dati celo še enega vola. Dobili smo papirje, da bo po vojni po
vrnjeno. Oče je partizanom ponoči dal tudi kruh, če so se ustavili in prosili za hrano.
Spomnim se tudi, da so v Želimlje, ki so ga kasneje obvladovali partizani, prišli z
Iga trije Italijani v patruljo. Pri hiši poleg pokopališča so jih napadli partizani in dva
ubili, eden pa se je skril pod hlev in se živ rešil v njihovo postojanko na Igu. Potem
so prišli Italijani in pobrali več kot dvajset talcev, med drugim tudi učitelja in nje
govo ženo ter mojega bratranca. Vse so pobili in mislim, da nekje okrog Tomišlja
plitvo zakopali. Nastradala je tudi hiša, kjer so pobili ta dva Italijana, čeprav niso
bili domači nič krivi. Ženske pobitih moških so toliko časa prosile pri Italijanih,
da so dovolili izkop. Domačini, ki so imeli konje, so vozili mrtve čez Ig, kjer jih je
tedanji župnik iz Želimelj, ki je bil takrat na Igu, blagoslovil, preden so jih odpeljali
na pokopališče v Želimlje. Mojega bratranca, ki je bil cerkveni pevec, so pokopali
skupaj z drugimi pevci v en grob. Spomnim se, da sem šla enkrat kasneje, še za časa
okupacije Italijanov, na Ig vezat birmo. Vse smo lepo pripravili za praznik. Okrasili
smo cerkev in napekli piškote. Na začetku maše se je začelo obstreljevanje cerkve, ne
vem čigavo, verjetno partizansko, in vsega je bilo konec.
Italijani so v času ofenzive požgali vas Škrilje. Polbrata Jožeta so odpeljali v Pado
vo, mojega bodočega moža pa na Rab, tako kot druge Škofeljčane. V taboriščih je
bilo zelo hudo, zalivala jih je voda, bili so bolni in sestradani v šotorih. Moj bodoči
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mož je kasneje povedal, da je marsikoga, ki je umrl, pokopal. Eden od umirajočih
Škofeljčanov mu je dal celo pismo in prstan za svojo ženo. Bilo je zelo hudo, ko ji je
to prinesel ob vrnitvi. Vsi so prišli domov zelo shirani in veliko jih je umrlo. V tem
času so se razširile tudi vaške straže zaradi stvari, ki so jih počeli partizani.
Svojega moža sem spoznala na začetku vojne na romanju. Fantje in dekleta iz
Smrjenj so hodili na božjo pot v Dole pri Stari vasi k Sv. Luciji, zavetnici za oči.
Polbrat Jože me je peljal na kolesu na balanci. S polbratom sva bila dobra prijatelja.
Naučil me je tudi kuhati, kar je obvladal, ker je bil v vojski kuhar. S sabo je Jože pri
peljal tudi mojega bodočega moža Lojzeta, ker sta bila prijatelja. Ajda je bila zrela,
bila je jesen. Ustavili smo se v eni gostilni na samem. Potem so prišli noter Italijani.
Takoj smo se umaknili ven in šli čez Šentjurje domov. Potem so mojega fanta in
polbrata Italijani odpeljali v internacijo. Jaz sem hodila pomagat še na Škofljico k
staršem svojega fanta. Potrebovala sem posebno dovolilnico, za prehod preko itali
janske zapore. Starši fanta so bili že stari in na kmetiji sami. Tako sem delala kar na
treh kmetijah. Kasneje se je Lojze vrnil z Raba. Moral bi se odločiti za eno ali drugo
stran, pa tega ni hotel narediti. Delal je na železnici, popravljal progo za Kočevje,
in so ga Italijani pustili pri miru. Velikokrat je prišel k meni v Smrjene in tvegal, da
ga partizani zaprejo ali ustrelijo. Partizanom je velikokrat dal cigarete in so ga pu
stili pri miru. Za nazaj pa sem ga jaz spremljala, da ga niso ubili. Enkrat je prišel za
mano celo k teti v Zagradec in so ga morali domači fantje spraviti mimo Italijanov,
ki jih je bilo tam vse povsod polno. Ker se ni hotel pridružiti partizanom, so ga po
kapitulaciji Italije partizani zaprli v stari pekariji pri drevoredu v Grosupljem. Veliko
zapornikov, domačinov iz bližnjih krajev, so partizani pobili. Na srečo se je vrnil živ.
V začetku vojne, ko so bili še Italijani, ni bilo duhovnikov v okoliških vaseh, kjer
smo živeli. Iz Želimelj se je župnik umaknil na Ig. V Šentjurju so partizani kasneje
požgali farovž in tudi ni bilo več župnika. Zato smo šli nekajkrat k maši v Lisičje, kajti
tudi v naših krajih se je hitro razširila novica, da so tam salezijanci. Fletnova mama
iz Lisičja je bila doma na Bičjem pri Petrovih in je to povedala. Tudi veliko žensk iz
Šentjurja je bilo poročenih v Šmarju in so pripovedovale. Hodili smo k maši tudi
na Gumnišče, kamor so prihajali maševat salezijanci. Ko sem bila na Škofljici, sem
v grad Lisičje hodila nad današnjo Pevčevo dolino, nikoli pa nisem bila tam v vasi.
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Drugi z desne, ki na nosilih
nosi kip Marije, je Andrejčkov
Lojze. Prvi z desne dr. Alojzij
Tomc in prvi z leve Šuštarjev
Jože. Fotografija je nastala ob
prazniku Marije Pomočnice
maja 1943. Do takrat se je
večina moških že vrnila iz in
ternacije v italijanskih koncen
tracijskih taboriščih.

Konec pomladi 1944 sva se z Lojzem poročila pri Sv. Jakobu v Ljubljani. Tja sva
se peljala s kočijo, ohceti ni bilo, smo pa skupaj z najinimi starši doma pojedli ko
silo. Čez en mesec se nama je rodil prvi sin. Rodila sem v Ljubljani v porodnišnici.
Tam so ga tudi krstili. Bilo mi je res lepo. Spomnim se, da je pred našo sobo stražil
domobranec z Blata, ki sem ga poznala. Nisem vedela, zakaj je stražil, nato pa sem
le izvlekla od stražarja, da je ena izmed žensk, ki je z nami rodila, partizanka, ki so
jo ujeli. Rodila je fantka. Kaj se je potem z njo zgodilo, ne vem. Spomnim se njenih
škornjev, ki jih je edina imela ob postelji.
Domobrance sem najprej srečala na Udju. Bili so domačini. Postojanka je bila v
Šentjurju pri Grosupljem. V naši vasi je bil samo eden naklonjen partizanom. Bil je
terenec, ki so ga kasneje ubili. Pri domobrancih je bil tudi moj brat Ivan. Že prej so
ga partizani ujeli v bojih na turjaškem gradu, starega komaj 18 let. Še pred tem pa
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je bil vaški stražar v borbi v Žužemberku. Na Turjaku je ostal živ samo zato, ker je
zamenjal vrsto, v katere so jih kot ujetnike razdelili, in na srečo tiste vrste partizani
niso pobili. Potem so ga mobilizirali v partizane na Igu. Ko je bil enkrat tri dni za
poredoma na straži, je zaspal in mu je grozilo, da ga ustrelijo. Zato je zbežal. Najprej
se je ustavil pri mami in polbratu Jožetu v Smrjenah, nato pa je prišel na Udje. Eden
od domačinov ga je izdal in proti jutru, še v noči, so prišli partizani in ga iskali.
Zalajali so psi in potrkali so na okno. Ivan se je skril na podstrešje, tako da je zlezel
v golobnjak. Ker je bil prevelik, ga je pol ostalo zunaj in pokrili smo ga s košarami.
Doma smo bili ata, brat France in mlajša sestra Angelca. Mlajšima dvema sem na
ročila, naj rečeta, da ne vesta, kje je Ivan. Vse so pregledali. Vzeli so velike sveče, ki
so bile drugače namenjene za pogrebe, in so z njimi svetili po hiši. Seno so preiskali
z bajoneti, Ivana pa niso našli. Ata je moral biti ves čas na postelji v hiši. Ves se je
tresel od strahu, da bodo našli Ivana. Postelja je kar škripala. Partizani, ki so sedeli
za mizo, so ga zmerjali. Ena partizanka je rekla: »Lejga, hudič stari, saj bo lih zdej
crknu!« Jaz sem morala odpirati vrata po hiši in kašči. Pobrali so vso hrano, žito,
krompir, fižol in tudi orodje. Odpeljali so dva prašiča in vola. Oba prašiča so kar tam
zaklali, naložili na voz skupaj z drugo hrano in s konji odpeljali. Še nož nam ni ostal.
Pustili so nam samo brejo svinjo. Ko so končali, se je že delal dan. Jaz sem pazila, da
ne bi zopet prišli partizani, Ivan pa se je na hitro obril. Pa sem jih zagledala, kako
gredo v vas, in zaklicala: »Partizani so v vasi!« Ivan je v sami srajci zbežal na sosednji
kozolec. Ko so partizani odšli, sem ga šla iskat in ga nisem našla. Potihoma sem ga
klicala in ga ni bilo nikjer. Popoldan je prišel neki fantiček iz Šentjurja povedat, da
so Ivana ujeli Nemci in ga odpeljali v Šmarje. Tja sem mu nesla oblačila, ker je imel
samo srajco. To je bilo okrog 1. novembra 1943. Kasneje so ga izpustili in se je pri
družil domobrancem.
Ko sem se po poroki preselila na Škofljico, sem na Andrejčkovi kmetiji veliko
delala. Ni bilo nobenega orodja, samo motike. Bili smo celo brez pluga. Prav tako ni
bilo elektrike. Spomnim se, da je bila glavna cesta proti Ljubljani med našo kmetijo
in gostilno Petkovšek veliko ožja in je potekala ob gostilni, tako da je bilo pred našo
hišo še nekaj vrta z drevesi.
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Vojna se je počasi bližala koncu. Moža so eni in drugi pustili pri miru. Pri nas v hiši
je bilo veliko ljudi, ki so pred partizani zbežali iz Smrjenj. Enkrat so nam iz Smrjenj
želeli poslati hrano in so vse naložili na voz, ki so ga spremljali domačini. Med potjo
so zapeljali na mino, ki so jo nastavili partizani. Umrl je fantek, ki je skrbel za žlajf
na sprednjem delu voza. Tudi hrano je vso raztreščilo. Fantek je prej jokal, da ne gre
z vozom. To je bilo res žalostno. Tudi pijavške ženske so kdaj nastradale zaradi min.
Pri meni na Škofljici je bil tudi najmlajši brat France, star 16 let. Na vsak način je ob
koncu vojne hotel iti domov na Udje. Res je šel in komaj ušel smrti. Tam so partizani
ubili dva domobranca, ki sta prišla domov. Brat France je bil zraven in je komaj ušel.
Potem je v Grosupljem pri domobrancih našel brata Ivana, ki ga je poslal domov. On
pa je šel najprej k sorodnici v Ljubljano in prosil, če se lahko pri njej skrije, a mu ni
dovolila. Tako je šel še enkrat na pot in spet našel brata Ivana. Skupaj z vsemi so se
potem umikali proti Koroški. Partizani so jih ujeli in Ivana so verjetno ubili v Tehar
jih, mlajšega brata pa so kasneje partizani zaprli v Šentvidu v Ljubljani, ker je bil še
mladoleten in ni bil vojak. Zelo veliko jih je bilo takrat pobitih. Spomnim se štirih
bratov iz Udja, ki so bili pri domobrancih. Še eden njihov brat pa je bil partizan. Vse
so pobili, čeprav niso nobenemu nič naredili, eden od njih je bil star samo 16 let.
Ko se je bližal konec vojne, so mimo nas množično bežale družine iz kočevske
smeri. Vse, kar so imeli, so peljali z lojtrniki. Pri nas so počivali in je bilo po vrtu
in na dvorišču polno konj. Iz studenca, kjer danes stoji pekarna, so nosili vodo za
napajanje, da se je studenec za kratek čas osušil. Zelo je bilo žalostno in tudi nekateri
domačini so odšli. Družina iz bližine je bežala. Imeli so dve hčeri in tri fante. Bežali
so, ker je bil eden od fantov domobranec. Njihova dekleta so hodila že v službo v
Ljubljano. Vse so pustili in odšli v tujino, ker so se bali, da jih bodo partizani pobili.
Ponavadi so takim po vojni vse pobrali, tudi če so kasneje prišli nazaj. Bežali so tudi
vsi, ki so delali na občinah, saj je tudi njih čakala skoraj gotova smrt. Ena od takih
delavk je bila tudi Andrejčkova sorodnica.
Nato so bile tri dni hude borbe. Pri Kastelicu na Lavrici so bili Nemci, ki so stre
ljali s topovi. Z Lavrice so ljudje bežali v Klen v rudnik, kjer so se skrivali. Ponoči
v prvih dneh maja 1945 so mimo prišli partizani in zahtevali, da grem pokazat pot
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proti Ljubljani. Vedela sem, da me želijo uporabiti za
živo tarčo, če bi bili Nemci še na Lavrici. Zaman sem
jih rotila, da imam majhnega otročka. Morala sem
iti v temo in sova je ukala. Bilo me je grozno strah.
Vse hiše do Lavrice so bile prazne, zaman sem trkala
po hišah, vsi so bili v Klenu. Na Lavrici sem naletela
na ubito mulo in za mano je na varni razdalji hodila
partizanska patrulja. Prišla sem do mesta, kjer so bili
nemški topovi in ni bilo nikogar več. Potem sem se
vrnila do Šeparjevih in tam so stopili iz grmovja par
tizani. Povedala sem, da ni nikogar. Partizani so rekli:
»Hvala lepa.« Ko sem šla naprej proti domu, sem sre
čala kolono partizanov z zastavami, ki so že prosla Brat Ivan, za katerim je maja
vljali svobodo.
1945 izginila vsaka sled.

Andrejčkova družina leta 1961.
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Po koncu vojne se je začelo maltretiranje ljudi. Vsako nedeljo so bili mitingi. Zbi
rati smo morali koloradskega hrošča. Bilo je vse določeno. Borci so mi po svobodi
ukradli kolo, ki sem ga pripeljala za doto. Kolo je bilo v tistih časih zelo dragoceno.
Čez nekaj časa se je z njim vozila mlada poštarica, hčerka enega od teh borcev. V
tistih časih si nisem ničesar upala reči. Mene so velikokrat maltretirali zaradi brata
Ivana, ki je bil domobranec. Za otroke nisem dobila nobene pomoči, nobenih točk
za blago in pleničke. Nisem smela voliti. Tudi drugače so bili to hudi časi, ko si
moral biti tiho. Polbrat Jože se je enkrat v Smrjenah nekaj jezil, ker je moral oddati
prašiča v obvezno oddajo. Neka ženska ga je zatožila in je moral za nekaj mesecev
na prisilno delo v zadrugo na Gorenjskem. Mož Lojze je nekoč, ko je pripeljal nekaj
materiala bližnjim sosedom, zidarje ošvrknil, da so fušarji. Bili so vsi borci in v so
rodstvu z miličnikom. Zelo hitro je zaradi ene same besede prišla policija in so ga za
en mesec zaprli na Miklošičevi. Od takrat je zelo nerad govoril o preteklosti. Vnučki
so ga kdaj spraševali, kako je bilo med vojno, pa je bil vedno samo tiho.
Marija Goršič
Škofljica, december 2013, dopolnjeno aprila 2015
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Adamčev Lojze z Orel
Rodil sem leta 1926 na Orlah. Večinoma so se vsi preživljali s kmetijstvom. V vasi
je dobilo kruh kar deset hlapcev. Tudi mi smo imeli kmetijo ter hlapca in deklo. Imel
sem dva brata in tri sestre. En brat je bil štiri leta starejši, drugi pa dve leti mlajši.
Živeli smo samo od kmetije in delali od jutra do večera. Prodajali smo češnje, kar je
bil naš edini zaslužek. Mama je zelo kmalu umrla, leta 1928, stara 28 let. Najmlajši
brat je bil takrat star devet mesecev. Mama in oče sta bila poročena osem let in v tem
času smo dobro živeli. Po smrti mame pa se je oče vdal alkoholu in je šlo vse na
vzdol. Imel sem še staro mamo, ki je živela v sosednji hiši. Bila je zelo premožna, saj
je imela našparanih veliko sredstev, med vojno pa je vse propadlo. Moja osemletna
sestra Micka in dekla sta skrbeli za gospodinjstvo. Pred vojno sem bil kot dvanajst
letnik tudi član Orlov. Prvi pesek, ki sem ga kopal v bližnjem kamnolomu, je bil za
Orlovski dom na Rudniku, kjer je danes pod cerkvijo podjetje Kovinoservis. Dom je
bil odgovor na organiziranje Sokolov na Lavrici, saj je vse več otrok hodilo tja telo
vadit in v druščino. V domu na Rudniku je bila telovadba na krogih, bradlji, konju in
drogu. Tudi sam sem telovadil na orodju. Kakšnih posebnih uniform nismo imeli.
Imeli smo tudi recitacije, proslave in igre. Potem se je kmalu začela vojna.
Italijani so bili na začetku zelo dobrohotni. Prej je bila revščina, oni pa so navozili
robe, ki je bila zelo poceni ali pa na karte. Vsega je bilo dovolj. Moj oče se je včasih
pogovoril z Italijani, saj je znal perfektno italijansko, malo manj tudi nemško in
madžarsko. Imel je talent za jezike. Naučil se jih je v prvi svetovni vojni. Ko pa so
začeli partizani napadati, je bilo vsega konec. Prvič se spominjam takega napada
partizanov, ko so ležali za Bajžlovo štalo in se pripravljali za naskok. Nekdo je prišel
povedat, da so na češnjah Italijani. Partizani so pobrali svoje orožje, hitro odhiteli
tja in vžgali po češnjah. Nobenega niso zadeli. Italijani so zbežali, partizani so se
umaknili, mi pa smo se zelo bali, da bodo prišli Italijani in vse požgali. Spomnim, da
smo takrat imeli za pobrat suho mrvo in smo kar pustili velike kopice na travniku,
ker se nismo upali vrniti domov. Šli smo k Židanu in tam čakali. Na srečo napadeni
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italijanski vojaki niso prijavili tega streljanja, ker so verjetno brez dovoljenja odšli
iz svoje enote na češnje. Če bi povedali, bi bili oni kaznovani, naše hiše pa bi gorele.
Na Orlah smo bili najprej vsi za osvobodilno fronto. Moj brat Jože je zelo pomagal
partizanom. Na vasi so zbirali orožje in hrano, on pa je kar s kulami vozil material v
hribe pod Krim v partizanske logarje. Še deke je pobral doma. Najtežje je bilo priti
čez štreko, ki so jo Italijani ves čas stražili s patruljami. Potem je šel v partizane, pa so
mu partizani rekli, da bo bolj koristen, če bo doma zbiral material. Res je bil doma
do italijanske ofenzive, potem pa so ga Italijani internirali na Rab. Tisti moški, za
katere so delali prošnje za izpustitev in jih je rudniški župnik Korel Zajc podpisal, so
se vrnili veliko prej. Za brata pa ni želel podpisati prošnje, ker je vedel, da podpira
partizane, in tako se je brat vrnil šele po trinajstih mesecih, ko je italijanska vojska
razpadla. Že na poti nazaj se je vključil v partizansko vojsko. Kar trije moški z Orel
se iz internacije niso vrnili in so v taborišču umrli.
V jeseni leta 1942, ko je bil brat na Rabu, so me zaprle vaške straže. Na Orlah so bili
takrat še večkrat partizani, na Urhu in v Bizoviku pa so že bile prve postojanke vaških
straž. Tisti dan sem na doru kidal gnoj. Brat Janez je bil na vratih sosednje hiše, kjer
je bila naša stara mama. Partizani so bili ravno v vasi in so se umaknili, s hriba pa so
prihajale vaške straže. Ko so prišli mimo, sem za njimi nepremišljeno rekel: »Evo, pa
pridejo, ko nobenega ni. Lahko bi vsaj malo pokalo.« Takoj sem vedel, da sem rekel
preveč. Vojaki, ki so že skoraj odhajali, so se vsuli nazaj kot ose. Jaz sem stekel in za
mano se je zapodil komandant bele garde, ki je bil kasneje po kapitulaciji Italije do
konca vojne pri partizanih. Zgrabil me je za srajco in me vrgel ob zid ter vame tiščal
s puško. Tako sem se ustrašil, da je šla od mene vsa voda. Z bratom, ki je bil eno leto
mlajši, so naju zgrabili in odpeljali na Urh. Spredaj sem bil jaz, zadaj pa brat. Enkrat
je počilo in vojaki so mi rekli, da so ubili mojega brata, mene pa še bodo. V resnici
ga niso ubili, ampak so me samo strašili. V kleti na Urhu sva bila zaprta štirinajst
dni. Takrat so se ravno začele ustanavljati postojanke vaške straže tudi na Rudniku in
na Orlah. Vaške straže je ustanavljal profesor Grum iz Polja. Domačini z Orel so se
zavzeli za naju in nato so naju izpustili. Seveda pa sem se moral kasneje priključiti k
nastajajočim vaškim stražam. To je bilo 1. marca 1943. Dobil sem rjavo uniformo, ba
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retko in pumparice. Orožje je bilo vseh vrst. Dvajset
vojakov nas je bilo v postojanki na Orlah aktivnih v
uniformah. Veliko nas je bilo napol otrok, le redki so
bili starejši in izkušeni. Velikokrat sploh nismo ve
deli, za kaj gre. Takrat se je med sabo spopadlo tudi
šest partizanov v Klenu. Trije naj bi pobili preostale
in dva od teh sta se potem pridružila vaškim stra
žam. Drugače pa med nami ni bilo italijanskih vo
jakov in imeli smo svojo komando. Enkrat je prišel
v kontrolo italijanski zvezni oficir in nas je spraše
val, koliko smo stari, nato pa je zaključil z besedami:
»Tutti bambini! (Sami otroci!)«. Stražiti so morali
tudi rezervisti, civilisti s Sel in iz Srednje vasi, ki so
dobili puške za stražo. Spomnim se, da so trije pri
hajali zvečer na stražo, med njimi tudi Kočijažev oče. Vaška stražarja na Orlah, na levi
Tudi moj oče je hodil ponoči na stražo. Enkrat sem Adamčev Lojze, takrat star 17
na straži zaspal in so me za dva dni zaprli v farovško let, in na desni Behevov Ivan, ki
kaščo. Po nastanku vaške straže se partizani niso več je bil kuhar.
upali v vas, mi jih pa tudi nismo želeli napadati, ker
smo vedeli, da so zelo utrjeni na svojih položajih. Eden od vaščanov je delal za obe
strani, podnevi je bil ta bel, ponoči pa ta rdeč, tako da smo vse vedeli drug o drugem.
Ne spomnim se kakšnih spopadov s partizani, vem pa, da sem bil še zmeraj zelo vesel,
če so zmagovali partizani, a sem počasi spremenil mnenje, ko sem videl, kaj se dogaja.
Ob tistem času smo Orlčani hodili k maši v grad Lisičje in tudi kasneje kot vojak
sem bil skoraj vsako nedeljo pri maši, večina vojakov pa ni hodila redno k maši.
Gledali smo tudi igre na gradu. Vem, da je neki fant s Sel zelo dobro igral. Spomnim
se salezijancev Cigana, Pušnika in Tomca. Tomc je nekoč na Orlah tresel hruške,
potem ga je neki vaščan opozoril, da prihajajo partizani, in se je umaknil. Tega va
ščana so zaradi tega, ker je opozoril duhovnike, kasneje drugi maltretirali, da se je
moral z družino preseliti na Rudnik za blok.12 Ko so bile ustanovljene vaške straže,
se je družina spet vrnila.
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Ob kapitulaciji Italije smo se pridruži
li vaškim stražam iz Urha in Bizovika ter z
njimi preko Molnika odšli v Grosuplje. Na
poti smo na Plešah pod kozolcem pri Polšar
ju prisegli kralju Petru in se s tem vključili
v Jugoslovansko kraljevo vojsko. Potem smo
šli iz Grosupljega na turjaški grad. Ko so nas
partizani obkolili, smo nekateri zadnji večer
ušli ven iz gradu in se umaknili proti Zapo
toku. Ob umikanju proti Ljubljani smo se
ves čas spopadali s partizani. Ko sem prišel
do Iške, sem skupaj z drugimi skočil vanjo,
jo prebrodil in odšel v Ljubljano. V Ljubljano
nas je prišlo živih samo 380 vaških stražar
jev. Nato sem se pridružil novoustanovlje
nim domobrancem. Takrat so partizani ma
sovno uhajali k domobrancem. Tako je neki
možakar na postojanko na Rudniku pripeljal Lojze kot domobranec leta 1943.
celo desetino oboroženih partizanov, ki so se
nato pridružili domobrancem. Tudi starejšega brata Jožeta so v neki borbi ujeli
domobranci in je nato prestopil k njim. Politika ga nikoli ni zanimala, bil pa je zelo
pogumen in se ni ničesar bal. Vsi njegovi kolegi so bili pri domobrancih in tudi jaz.
Najprej so se vsi mladci tako Orli kot Sokoli pridružili partizanom, kasneje pa se jih
je veliko obrnilo, ko so ugotovili, da gre pri partizanih predvsem za ropanje, požige
in umore. Navadni vojaki smo bili večinoma zelo preprosti kmečki fantje. Želeli
smo si čim prej domov, da bi lahko delali na kmetijah in normalno živeli. Vendar,
nekje si moral biti. Med domobranci je bilo tudi veliko različnih struj, eni so bili
bolj naklonjeni kraljevi Jugoslaviji, eni samo za Slovenijo, drugi so bili na pol za
partizane ali pa so v celoti prikrito delali za partizane. Niti enega pa nisem poznal
med domobranci, ki bi bil zagret za nacizem. Na Rakovniku so se organizirali tudi
četniki, ki niso želeli sodelovati ne z okupatorji ne s partizani, a niso imeli kakšnega
uspeha.
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Na koncu vojne nas je bilo domobrancev skoraj 20.000. Imeli smo tudi svoj časo
pis. Naše življenje je bilo dokaj urejeno, saj smo imeli redno hrano in spali smo po
hišah. Spomnim se tudi, da sem kot navaden vojak dobival po 150 lir žepnine. To
je bilo ravno dovolj za globin, za žajfo, za kakšno pismo ali kartico in znamko. Za
cigarete pa je že zmanjkalo.
Kmalu po vstopu k domobrancem, pozno jeseni 1943, sem zelo zbolel, verjetno
sem se prehladil, ko sem prečkal Iško. Dobil sem tak revmatizem, da nisem nič
mogel. Potem sem bil en mesec v barakah na Golovcu. Spomnim se, da sem enkrat
od tam prišel domov, ko so ravno mlatili ajdo, in so mi rekli, da gredo partizani, in
sem se moral hitro vrniti. Potem sem bil skupaj s starejšim bratom v postojanki na
Rudniku v farovžu, v šoli na Lavrici in nato na Škofljici, kjer sem bil nekaj časa na
železniški postaji in potem v hiši, kjer je danes Špica. Pomikali smo se naprej, tako
kot so se postopno umikali partizani. Nas vojake so po vodih na začetku povsod de
lili kar po velikosti. Tako so bili največji vojaki v prvem vodu v gradu Lisičje, drugi
vod srednje velikosti je bil v Zalogu in mi najmanjši v tretjem vodu na Škofljici. Na
kapah smo imeli kokarde s slovensko trobojnico in kranjskim orlom, na rokavih pa
smo imeli kranjskega orla. V postojankah z nami ni bilo nobenega nemškega oficir
ja. Enkrat v tem času so nas dva meseca urili v Ljubljani na Rožniku. Zraven je bil
tudi nemški oficir, ki je nekoč za vežbo vrgel šolsko ročno bombo tako visoko, kot je
visok turen. Nemci so bili zelo izurjeni in »od vraga«, kasneje pa jim je padla morala,
ker so vedeli, da je za njih vojna izgubljena. Ne spominjam se, da bi dal prisego, in
takrat sem tudi vse skupaj jemal še precej po otročje, saj sem bil star komaj sedem
najst let. Spomnim se samo, da so nas po koncu urjenja postrojili, nam nekaj pre
brali in nemški oficir nas je pozdravil s »Hail!«, mi pa smo odgovorili z »Bog dej!«.
Naš komandant na Škofljici je bil krajši čas Meničanin, ki je bil visok možakar, zelo
divji in okruten v borbi, vendar nikoli do civilistov. Nič se ni bal. Spomnim se, da je v
spopadu v Zalogu, ko so partizani napadli postojanko domobrancev in smo jim prišli
pomagat s Škofljice, potem ko mu je zmanjkalo municije, v jurišu nadaljeval boj kar
s puškinim kopitom. Bil je nekdanji kraljevi oficir in poveljeval je v srbščini. Do nas
vojakov je bil zelo grob. Rekli so, da se bori samo zaradi plačila. Kasneje je poveljeval
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Del desetine tretjega
voda domobrancev na
železniški postaji na
Škofljici. V zadnji vrsti z
leve proti desni domo
branci Janez Peterlin,
Adamič iz Roba, Mišmaš
iz Ambrusa, Tancek z
Barja, Alojz Okorn, Vin
tar iz Lašč, spodaj vojaki
z Dolenjske, na sredini
Alojz Drečnik.

udarnemu bataljonu in je bil ubit nekje na Dolenjskem. Z družino je živel v Ljubljani
na Šmartinski, jaz sem bil neke vrste njegov ordinanc. Velikokrat sem s Škofljice nosil
hrano k njim domov, zato sem imel vse dovolilnice za prosto prehajanje zapor.
Na Škofljici je bil konec leta 1943 in 1944 tudi kakšen domobranec, ki je občasno
sodeloval s tako imenovano Črno roko ali delal v njenem imenu. Bili so med nami
in domnevali smo, kdo so. V tajnosti so izvajali »čiščenje« partizanskih terencev. Pri
tem pa so nastradali tudi nedolžni. Slišali smo tudi za umore na morostu. Ponoči se
je marsikaj dogajalo na lastno pest in marsikdo je bil zelo pasji. Tako se spomnim,
da sta dva domobranca poskušala oropati nekega možakarja, ker sta vedela, da ima
denar. Eden od teh vojakov je bil vodnik – nižji oficir. Baje sta hotela kupiti motorje.
Pred vrati sta se predstavila kot partizana. Ta napadeni možakar je kar čez zaprta
vrata ustrelil enega izmed njih. Drugi je ranjenca odnesel in ga pokončal do konca
ter zbežal nazaj v postojanko. Moj brat Jože ga je prestregel, ker je bil ravno na straži.
Potem so tega domobranca zaradi tega dejanja zaprli na Ljubljanskem gradu. Ob
koncu vojne je zbežal v Ameriko. Jaz in tudi drugi vojaki takega početja nismo odo
bravali. Sam sem jemal spopade s partizani kot bitko za življenje in v borbi ni bilo
milosti. Vsekakor pa se nikdar nisem znašal nad ujetniki ali civilisti.
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Kasneje sem bil enkrat od konca pomladi 1944 in potem skoraj do konca vojne v
postojanki na Pijavi Gorici. Naš poveljnik je bil Šperhakel. Bil je zelo študiran, ni pa
imel kakšnih vojaških sposobnosti. Moja desetina je bila v hiši pri Žagarju, drugi pa
so spali po drugih hišah. Bilo nas je za eno četo, skupaj 160 vojakov. Kasneje so bili
z nami tudi lemenatarji, ki so bili mobilizirani v domobrance. Pri nas so bili trije.
Takrat so v Ljubljani spraznili celo semenišče in vse mobilizirali, tako da se tudi oni
niso mogli izogniti vojski. Vendar se niso vključevali v borbe. Urejali so papirje in
bili bolničarji. Prirejali so igre skupaj s fanti in z dekleti s Pijave Gorice. Zelo so se
spoprijateljili z domačini in kar so mogli, so pomagali na kmetijah.
Bil sem tudi na straži v bunkerju na hribu nad Pijavo Gorico. Tam je bil minobacač za štirinajst kilogramske mine in mitraljez. Z vrha hriba smo z lučko komunici
rali z Ljubljanskim gradom. Lučka je imela polkenca, ki so se zapirala in odpirala, ko
si pritiskal. Vsaka črka je bila sestavljena iz pik in črtic. Mislim, da smo uporabljali
Morsejevo abecedo. Vsak teden dvakrat smo spremljali prevoz hrane za postojanke
v Velikih Laščah, Ribnici in Kočevju. Na cesti so partizani nastavljali mine, tudi višje
proti Smrjenam. Spomnim se, da je nekoč eksplodirala mina, ki je skoraj obrnila
manjši nemški tank, enkrat pa je konjem v vpregi odnesla noge.
Ob koncu vojne, ko so prihajali partizani, smo šli v zaščito na Dolenjsko v Belo
Cerkev, da bi zavarovali ljudi, ki so bežali, in vojake, ki so se umikali. Takrat smo
prvič zagledali partizane v velikem številu, med njimi tudi jugoslovanske in vojake
v rjavih debelih angleških uniformah z baretkami z drugačnimi oznakami. Vse se
je zgodilo zelo hitro, tako da smo se samo v sedmih dneh umaknili od Bele Cerkve
do Celovca. V zadnjih dneh vojne, maja 1945, sem bil na položajih na Igu. V bližini
je bila tudi dobro oborožena nemška kazenske enota, ki je partizanom preprečeva
la, da bi zaprli pot umikajočim se nemškim enotam. Nemški oficirji so stali svojim
vojakom za hrbtom in takoj streljali ob najmanjši neposlušnosti. Po prvih spopadih
na Orlah, ki sem jih gledal v jasni noči z Iga, sem sam prišel v domačo vas. Nikjer ni
bilo nobenega domobranca. Povsod so ležali mrtvi nemški vojaki, ki so jih ustrelili
partizani, ostali pa so se skrivali po jarkih. Zaganjanje partizanov za Nemci na Or
lah je bil res popoln nesmisel, saj bi se Nemci po enem dnevu sami umaknili in ne
bi bilo nobenih žrtev med partizani. Ko sem prišel do naše hiše, sem preveril, kako
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je doma, nato pa sem odšel v svojo edinico v Ljubljano in naprej proti Koroški. Ob
umiku so domobranci celo zaminirali Dolenjski most, da bi zaustavili prodor parti
zanov v Ljubljano, vendar se ni podrl, ker je bila prešibka municija.
Mnoge domobrance s Sel so partizani ali pa terenci v dneh po vojni dobili kar
doma, ker se niso umaknili na Koroško in so jih doma tudi pobili, čeprav so bili na
pol za partizane. Jaz sem se umaknil na Koroško prek Ljubelja. Spomnim se avto
mobila, ki je gorel v tunelu in ker je prevažal strelivo, je vsake toliko časa tudi eks
plodiralo. Tako smo morali po stari cesti po hribu nad tunelom prečkati mejo. Nato
sem bil v Vetrinju in z bratom sva se vračala med zadnjimi. Spomnim se, da nam
je poveljnik še tik pred odhodom rekel, da se širijo govorice, da nas vračajo nazaj
v Jugoslavijo, ampak da to ne more biti res. Na avstrijski strani so bili še Angleži,
ko pa smo prišli z vlakom na drugo stran predora, so bili na vlaku partizani in brat
Jože je prepoznal tudi koga, s katerim je v prvih letih ves čas sodeloval, ko je pod
piral partizane. Seveda ga nihče ni hotel poznati ali pa so ga zmerjali. V Radovljici
so nas razdelili in moj brat je bil verjetno odpeljan direktno na morišče v Kočevski
Rog. Odločali so se po tem, koliko časa je kdo bil pri domobrancih. Jaz sem povedal
drugače, kot je bilo res, in sem ostal živ. Tam so nas vse slekli. Naše obleke so dali
bosanskim internirancem, ki so prihajali iz nemških taborišč, in so jih takoj mobi
lizirali v partizane. Nam pa so dali njihove razcapane cunje. Iz Kranja smo šli peš v
Šentvid. En teden nisem nič jedel in nič pil. Ko smo prišli do Šentvida, do velikega
prostora spredaj pred vrati, sem padel na tla. Prišel je partizan, ki me je ubrisal s
puško. Skočil sem pokonci. Rekel mi je: »Kaj si se ulegel?« »Slabo mi je prišlo!«, sem
odgovoril. On pa je zavpil: »Ti kurba bela, a za juriš ti pa ni bilo slabo!« V Šentvidu
sem bil večkrat klican in se nisem javil. Potuhnil sem se. Sosed je rekel, naj se javim,
da bo mogoče bolje. Jaz pa sem mu rekel: »Samo tiho bodi, nobenega ni več nazaj.«
Takrat so samo prihajali s kamioni, ko so imeli pripravljen prostor za pobijanje.
In spet naslednjič. Tolkli in pretepali so nas kot živali. Ležali smo na betonu in ves
čas sem bil brez čevljev. Ker me niso poznali, me niso zasliševali. Najprej smo bili
v sobah natlačeni kot šibice, na koncu pa je bil samo še kakšen. Moje sovrstnike so
vse pobili, ostali so le mladoletni, ki so bili le nekaj mesecev pri domobrancih. V
Šentvidu sem med ujetniki videl tudi Mihelnovega Lojzeta z Orel, ki je tudi preživel

102

in kasneje živel v Zagradcu. Med vojno je bil pri domobrancih tankist. Imel je zelo
lepo črno uniformo. On je bil zaprt v drugi sobi, mi pa smo bili v kapeli in dvorani.
Kidrič je nazadnje ob amnestiji 8. avgusta rekel, ko nas je bilo samo še nekaj v dvo
rani: »Podarjena vam je svoboda, katere pa niste zaslužili.« Od tam sem šel na Orle
bos. Na srečo sem bil dobrega zdravja, da sem vse to prenesel.
Po osvoboditvi so me večkrat zaprli v rajfkambro na policijski postaji pri Ogrinu,
kadar je bila zunaj kakšna prireditev, ker naj bi bil nevaren. Doma so naredili tudi
nekaj hišnih preiskav, ker so pri meni iskali orožje. Enkrat so me celo obsodili, da
sem nekega psa privezal k čebelam, da so ga čebele opikale in je crknil, pa ni bilo nič
res. Tudi kasneje sem imel veliko težav pri iskanju službe. Po vojni sem vozil pesek
in delal na kmetiji. Odslužil sem tudi dvoletni vojaški rok v JLA. V službo sem šel
šele pri 47-ih letih. Najprej, ko sem oddal prošnjo, so rekli, da nisem politično za
nesljiv. Nato sem naredil tečaj in službo vseeno dobil, ker se je zame zavzel nekdo,
ki je dobro poznal enega izmed vodilnih komunistov v tej firmi. Dvajset let sem bil
potem zaposlen pri podjetju Varnost, katere direktor je bil škofeljski partizan.
Alojz Okorn
Orle, marec 2015
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Kocjanov Tone z Blata
Rodil sem se aprila 1922 na Blatu. Pri nas se je reklo pri Kocjanovih. Že pred
vojno in tudi kasneje smo se preživljali samo s kmetijo. Vse smo delali na roke, zelo
smo garali in včasih je bilo tudi pomanjkanje. Že pred vojno smo imeli osem glav
živine. Imel sem tri sestre in starejšega brata, ki se je šel že pred vojno, kot 14-letni
fant, učit za šuštarja v Ljubljano. Izognil se je mobilizaciji v kraljevo vojsko, kasneje
ga ni nihče mobiliziral, tako da je vojno preživel na čevljarskem stolčku. Tudi očeta,
ki je bil že starejši, niso mobilizirali.
Ko so na začetku vojne prišli Italijani, se spominjam, da so imeli zelene uniforme
in že takrat smo se jih mladi fantje bali. Prvo leto je še nekako bilo, potem pa so
začeli ustrahovati ljudi, koga so tudi pretepli in poslali v internacijo. Mlajši moški
smo se vedno poskrili pred njimi. Tako se spomnim, da so nekoč starši šli v Šmarje
k maši in so prihiteli nazaj, ker so videli Italijane, da prihajajo. Hitro smo se skrili
v gozdu. Leta 1942 smo videli prve partizane. Imeli so kape z rdečimi zvezdami in
bili so v civilnih oblačilih. Le redki so imeli del uniforme razpadle kraljeve vojske.
Veliko moških iz vasi in okolice je bilo mobiliziranih v partizane. Veliko jih je ušlo
in če so le mogli, so odšli v Ljubljano. Partizani so prišli k nam večkrat ponoči ob
polnoči ali ob dveh in so samo naročili, za koliko ljudi je potrebno skuhati. Seveda
smo jih vsi ubogali, saj so bili s puškami. Nekoč so pri nas ravno jedli, ko so prihajali
Italijani s Škofljice. Nekdo je prišel povedat in hitro so se razbežali na vse strani v
gozd in jedli kar med potjo. Na binkoštno nedeljo, 17. maja 1942, so Italijani ubili
soseda. Malo pred tem se je umaknil v gozd, ker se je bal Italijanov, nato pa se je vr
nil domov. Nekdo s Pijave Gorice je ravno takrat bežal pred Italijani po morostu, Ita
lijani so streljali za njim in vpili: »Stoj, komunista!« To smo videli, ker smo šli takrat
k maši na Gumnišče. Pritekel je na Blato, se skril za hišo tega soseda in nato stekel v
gozd. Italijani so mislili, da je ubežnik sosed in da se je skril v hišo. V naročje je dal
štirimesečno hčerko in mislil, da ga bo to obvarovalo pred prihajajočimi Italijani, ki
so planili v hišo. Hčerko je moral odložiti. Odvedli so ga na prag pred hišo in ga tam
ustrelili pred celo družino.
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Večina moških s Škofljice in
okolice je bila poleti 1942
internirana. Dopisnica An
drojevega Janeza iz Lanišča
iz leta 1943, ko je bil zaprt v
italijanskem koncentracijskem
taborišču Trevizo. Janez se
zahvaljuje ženi in mami za
poslano obleko in hrano, ki
mu bo pomagala k ozdravitvi
ter naroča, kaj potrebuje v
naslednjem paketu ...
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Italijani so 11. avgusta 1942 prišli k naši hiši in ob štirih zjutraj trkali na okno.
Vse mlajše moške so zvlekli na vas, potem so nas gnali v Šmarje na karabinjersko
postajo. Po enem dnevu so nas odpeljali v kasarno za Bežigrad, nato pa v živinske
vagone in v Italijo. Najprej smo bili v Padovi, kjer smo imeli zelo malo hrane, vladala
je velika lakota. Nato pa so nas prestavili v Renicci, kjer je bilo še huje, čeprav smo
mislili, da bo bolje. Spali smo na tleh pod šotorskim krilom iz platna, vsi smo bili
ušivi. Večkrat so nas postavili v vrsto in preštevali, če je kdo ušel. Vendar se ni dalo
uiti, saj smo bili ograjeni z bodečo žico in pod italijansko stražo, ki je bila nad nami
noč in dan v lesenih stolpih. Tako sem bil izčrpan, da sem enkrat v vrsti padel na tla.
Sojetniki so me odnesli v šotor in spominjam se, da sem kmalu prišel k sebi. Eden, ki
je dobil paket, mi je dal malo hrane in mi je bilo malo bolje. Ves čas mi je pokalo in
škrtalo v kolenih, ker sem bil sama kost in koža. Samo zadrževali so nas, upali smo,
da bi lahko delali in vsaj dobili hrano. Še tisti paketi, ki so prihajali, so toliko časa
potovali ali pa so jih Italijani zadrževali, da so bili vsi plesnivi. Osemnajstletni fant
je vpričo mene umrl, ker se je preveč najedel. Takoj so ga odvlekli v jamo. Tako sem
vedel, kako je potrebno jesti, da preživiš.
Iz internacije sem prišel spomladi 1943, bil sem zelo shiran. Mnogi se niso vrnili.
Potreboval sem kar nekaj časa, da sem prišel k sebi. Nisem se želel pridružiti nobeni
strani in pobijanju. Želel sem biti doma. Takrat so se pri nas pojavili tudi prvi vaški stra
žarji, ki so prišli iz Šmarja. Tudi z Blata jih je bilo nekaj. Imeli so pumparice in baretke
z italijanskimi oznakami. Rekli so jim legija, partizani pa so jih imenovali belogardisti.
Aprila 1943 so prišli, ko sem sadil koruzo, in me mobilizirali. Dobil sem samo baretko.
Najprej sem bil v Šmarju, nato pa še v postojanki na Pijavi Gorici v starem gasilskem
domu na spodnji strani ceste. Naš komandant je bil z Iga, enako večina vojakov. Takrat
se nismo nič borili, bili smo samo v postojanki. Z nami ni bilo Italijanov. To je bilo
zelo kratek čas, saj sem kmalu rekel, da sem bolan in da mi je zdravnik določil dieto.
Komandant mi je rekel, naj grem v bolnico, če ne morem jesti njihove hrane, nato pa
naj bi se javil nazaj. Tako sem odšel v Ljubljano in dva meseca pred kapitulacijo Italije
dobil službo pri nunah pri Devici Mariji Polje, kjer so imele veliko posestvo. Včasih
smo šli že ob štirih zjutraj kosit. Delal sem osem ur, nato pa sem bil prost. Potem sem
bil za hlapca v umobolnici. Tako sem se nekako izvil iz prve mobilizacije. Seveda se je
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bilo med vojno težko izogniti mobilizaciji, vsaka stran te je lahko pobrala. Znanec iz
Šmarja, ki je imel očeta z Blata, mi je po vojni pripovedoval, da se je zadnja leta vojne
skrival v dimniku, v raufkambri. Njihova hiša je stala čisto ob glavni cesti. Soseda je
bila partizanska terenka in ni vedela zanj. Mimo so hodili Nemci in domobranci ter ga
niso odkrili. Ko mu je njegova žena prinesla hrano, ga je poklicala, tako da je oponašala
klicanje mačke: »Muc, muc …« Skrival se je do konca vojne.
Ob kapitulaciji Italije, 8. septembra, so Italijani odšli. Povsod so iskali civilne oble
ke, da bi se čimbolj neopaženi vrnili domov. Nekateri so šli celo v partizane. Ob
kapitulaciji je prišla mama v Ljubljano in me prosila, naj pridem čim prej domov, da
me ne bi internirali Nemci, ki so takrat že obvladovali večja mesta, tudi Ljubljano.
Popokal sem cunje in odšel domov. Škofljico in vso okolico so takrat zasedli par
tizani in takoj so me mobilizirali skupaj z ostalimi mlajšimi moškimi. Doma sem
vzel samo šalico in deko. Najprej so nas gnali na Drenik in nato v koloni v Želimlje,
na Zapotok in Rakitno. Tam smo prespali in nato odšli v Begunje, kjer je bil že na
slednji dan spopad z Nemci, ki so pritiskali iz Rakeka. Mi smo ob hudem spopadu
zbežali v gozd, da bomo na varnem, tam pa so nas čakali Nemci z dvema tankoma.
Streljali so po nas. Komaj smo si rešili življenje. Razbežali smo se kot piščanci pred
orlom. Čisto smo se razkropili, nisem vedel, kam naj grem. Pa tudi nič nisem po
znal, saj nisem bil do takrat nikjer, razen doma in v Ljubljani. Potem so nas partizani
spet počasi zbrali skupaj v brigado. Ko sem prišel v partizane, so mi dali samo puš
ko. Jaz nisem znal streljati, saj nisem bil nikoli pri vojakih. Tudi kapo sem imel kar
svojo, šele kasneje sem dobil italijansko, pa še na tej ni bilo zvezde. Nekateri pa so se
zelo gnali, da bi imeli partizansko kapo z zvezdo. Prav nič nas niso urili, kasneje so
le na kratko pokazali, kako se ravna s puško. Potem smo šli proti Primorski v Ilirsko
Bistrico, Mašun, Javornik in v tiste kraje. Premikali smo se v vse smeri, da smo se
ogibali Nemcem. Na Primorskem smo napadli vlak, ki je peljal municijo proti Italiji.
Partizani so nastavili bombo, tako da ga je vrglo v zrak. Nekateri z vlaka so se raz
bežali, ostale vojake so postrelili. Mi navadni vojaki smo imeli s seboj porcijo. Vsak
je s to posodo zajel bencin na vagonu in smo morali polivati po celem vlaku, nato
so ga zažgali in je gorel kot bakla. Potem je prišla spet huda nemška ofenziva, ki je
trajala tri tedne. Nismo imeli nobene vode, bila je zastrupljena in nismo je mogli
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niti prekuhavati, ker bi se izdali z dimom. Tako smo bili žejni, da smo lizali slano na
listju. To je bilo pozno jeseni 1943. Potem se je ofenziva zaključila in naša brigada je
začela napadati postojanke; najprej Grahovo, nato Begunje, Lašče, Kočevje in tako
naprej po Dolenjski. Zelo hudo je bilo v Grahovem. Naša brigada je napadla domo
bransko postojanko, zažgala cerkev in pobila veliko nedolžnih civilistov in seveda
vse vojake. Nekateri partizani, vneti za komunizem, so bil kot nori in k temu so silili
tudi navadne vojake. Jaz sem bil na srečo z našo četo daleč stran v zaščiti in sem tja
prišel, ko je bilo že vsega konec. Potem so na veliko slavili, drugi pa smo ostali resni,
čeprav nismo smeli pokazati, da se ne strinjamo.
Ko se je malo umirilo, so politkomisarji, ki so imeli prav poseben čin, vojake
dobili skupaj na sestanku in nas učili o socializmu, Sovjetski zvezi, Stalinu, novi
ureditvi in to je trajalo vse do konca vojne. Bil sem v Tomšičevi brigadi, njen ko
mandant je bil Daki. Bil je majhen in zelo hud človek. Pod njegovim poveljstvom je
padlo veliko ljudi po nepotrebnem. Tisti, ki so imeli čine, so bili za komunizem in
so bili zelo nevarni. Tekmovali so, kdo jih bo več pobil in kdo bo bolj zagnan. Tudi
partizanke, ki so vse šle prostovoljno v partizane, so bile zelo hude. Večina nas, na
vadnih vojakov, pa ni bila za to. Bili smo preprosti in verni kmečki fantje. Vendar
Bog obvaruj, da bi kaj zinil. Če so videli, da si kaj proti, so te takoj ubili brez vsake
sodbe. Moral si delati, kar je bilo ukazano, in biti tiho. Nobenemu nisem mogel zau
pati. Za vsako malenkost si lahko dobil strel v glavo. Ponavadi se je to zgodilo tako,
da je šla četa naprej. Potem je bila izvršena likvidacija. Če si »pokazal hrbet«, te je
čakala gotova smrt. Spomnim se dvajset let starejšega soseda, ki je bil v naši brigadi
kuhar. Bil je bolan, doma je imel ženo in otroke. Mi smo šli naprej, on pa je šel proti
domu. Dobil ga je terenec in ga pripeljal nazaj v brigado in Daki ga je obsodil na
smrt. Dali so ga v eno hišo in jaz sem ga moral celo stražiti. Takrat niso vedeli, da sva
soseda, ko so pa to zvedeli, me je komandir zamenjal. Meni je ta sosed rekel, da ga
bodo ubili in naj povem ženi, kje je ostal in kdo ga je ubil. Vem, da je takrat pri sebi
veliko molil in tudi prosil partizane, naj mu prizanesejo, ker je bolan. Imel je prav
napihnjen trebuh. In na koncu so mu res prizanesli in ga poslali domov. Sam Daki
je podpisal dovoljenje. Takoj, ko je prišel domov, pa so ga seveda začeli nadlegovati
domobranci. Domobranci so včasih pestili tudi mojo sestro in jo spraševali, kje sem
jaz, vendar ni bilo hujšega.
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Naša brigada je šla nato jeseni 1944 na Hrvaško, da bi prišla po varnem na Štajer
sko, v pomoč tamkajšnjim partizanom. Petdeset km od Zagreba sem hudo zbolel.
Spomnim se, da sem imel obraz otekel in otrdel kot želva. Nič nisem mogel jesti.
Nato sem ostal v bolnici, po okrevanju pa sem ostal pri hrvaških partizanih. Moja
enota je bila ves čas na enem mestu v Grabovnici in ni hodila v borbe. Angleži so
tam iz zraka metali material za partizane. Najprej so prišli angleški oficirji s padali,
ki so preko radijskih zvez zvedeli, kdaj in kam bodo letala spustila material. Mi smo
skrbeli za varnost teh oficirjev. Potem so prišli zavezniški lovci, ki so odgnali more
bitna nemška letala, nato pa so prišla transportna letala. Vsako noč so prileteli ali
pa celo popoldne. Včasih je paket priletel tudi brez padala in če ne bi bil pozoren, bi
ga lahko dobil tudi na glavo. S padali so paketi padali počasi. Notri je bilo strelivo
ter hrana in obleka. Tako so spustili celo tank. Partizani so mobilizirali vse okoliške
kmete, ki so imeli živino, da so to blago vozili z vozovi. Proti koncu vojne, 7. maja
1945, smo šli za Rdečo armado skupaj z angleškimi oficirji do Zagreba, tam pa so ti
oficirji izginili. Nato sem bil še osemnajst mesecev v vojski, najprej v Zagrebu, nato
na Bledu in na koncu v Kamniku. Ves čas smo vedeli, da so partizani takoj po vojni
pobili veliko ljudi. V mnogih družinah iz vasi okoli Škofljice in na Pijavi Gorici je
bil med vojno en brat zagret partizan, drugi pa domobranec. Nekateri so rešili brate
pred pobojem, zopet drugi so vedeli in celo privoščili smrt bratu z druge strani.
Sam sem vesel, da je na srečo tako naneslo, da v vojni nikdar nisem bil prisiljen
streljati na ljudi. Kadar smo morali jurišati, sem streljal nekoliko višje. To se je zgo
dilo le nekajkrat in še takrat je bila tema. Seveda bi me to stalo glavo, če bi kdo
opazil. Tako sem prepričan, da nisem nikogar ubil, in imam mirno vest. Res sem
hvaležen Bogu, da je bilo tako.
Domov sem prišel leta 1946. Med vojno so govorili, da bo boljše. Potem pa je bilo
vse drugače. Najprej so nam vzeli 200 kg težko svinjo za oddajo, prav tako so nas
silili v zadrugo. Tudi živali smo oddajali. Jaz sem bil še naprej kmet in se nisem vtikal
v nobeno politiko. Prav tako nisem bil nikoli v nobenem odboru. Če se je le dalo,
sem se izognil kakršnimkoli sestankom. Takoj, ko sem prišel domov, sem šel seveda
tudi k maši in potem naprej vsako nedeljo. Škofeljski borci so me zaradi tega gledali
postrani. Spominjam se, da smo nekoč šli od maše iz Šmarja preko Gajnič in smo
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Tone z ženo Marijo na poročni
dan leta 1957.

v gozdu srečali lovce in med njimi borce, ki so si ravno odpirali konzerve. Pa so se
obregnili: »K maši hodiš …«
Mnogi so takrat poneverili potrdila za borčevske pokojnine, čeprav se niso ni
koli borili. Eden izmed pomembnejših borcev je mnogim podpisal, samo da jih je
poznal. Včasih je bilo potrebno samo malo šnopca, pa tudi če je bil skuhan iz pese.
Enkrat sem tudi jaz za nekaj zaprosil, pa sem bil odbit, ker nisem bil »ta prav«. So
borci rekli, da si ne zaslužim.
Tone Okoren
Blato, januar 2015
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Židanova Micka iz Zaloga
Rojena sem bila jeseni leta 1928. Imela sem dva
brata, Franceta, ki je bil štiri leta starejši od mene in
Jožeta, ki je bil dve leti starejši. Živeli smo na kmetiji
v Zalogu. Imeli smo živali. Nismo bili lačni in življe
nje je teklo zelo normalno. Včasih smo tudi komu
dali jesti, kakšni revni družini. Dokler smo bili otroci
v šoli smo imeli hlapca, še prej pa smo imeli tudi de
klo. V osnovno šolo sem hodila v Šmarje. Do četrte
ga razreda nisem veliko delala na kmetiji. Velikokrat
sem se vračala pozno iz šole, ker smo imeli šolo po
poldan. Sem pa skrbela za kokoši. V petem razredu
sem začela pomagati na njivi. Učitelji so bili prijazni,
upravitelj je bil Legiša. Seveda je bila palica na mizi,
vendar ni bila pogosto uporabljena. Spomnim se, da
sta v šestem razredu dva učenca učitelju verouka na Židanova Micka, fotografirana
vezala vrvico na njegov telovnik in cel razred se je pred sosedovo hišo leta 1943.
smejal. Učitelj se je pritožil upravitelju, da mu učenci
nagajajo in upravitelj je prišel v razred in je nagajivim sošolcem napel po zadnjici. Ta
krat je bilo tako v šoli, tudi po rokah je kdaj priletelo. Na vas nisem hodila, naša hiša je
bila nekoliko stran, tako da se nisem veliko igrala z drugimi otroki. Smo se pa sankali
in smučali. Oče je smuči in sanke naredil kar sam. Deske za smuči je sparil v peči, za
sanke pa v kotlu, kjer se je kuhala hrana za prašiče. Nekega sončnega zimskega dne sta
se brata smučala celo popoldne in naslednji dan tako zbolela, da sta morala v bolnico.
Oba sta dobila zelo hudo angino, tako da je bil Jože celo operiran. Naredila sem samo
šest razredov osnovne šole, ker kasneje zaradi vojne nismo več hodili v šolo.
Ko se je začela vojna, je bil oče mobiliziran v kraljevo vojsko in je najprej odšel v
Grosuplje. Mamo je to zelo prizadelo, bila je že tako zelo bolehna. Takrat se je samo

111

tresla in nič ni govorila. Še bolj jo je bilo strah, ko so se iz Ljubljane slišale oddaljene
detonacije. S sabo je odpeljal tudi našo kobilo. Ob razpadu se je vrnil domov brez
nje. Nekaj časa se je skrival, ker so se večkrat pojavili srbski oficirji. Otroci smo
popoldne hodili k nauku v Šmarje in neko dekle je opazilo, ko so se kraljevi vojaki
umikali z živalmi, da je med njimi naša kobila Šimlja. Imela je namreč prepoznaven
kratek rep, ker so ji ga požrle krave, in bila je bela. To sem doma povedala. Oče je
poizvedel, da je šla ta skupina vojakov v Bevke. Povsod je povpraševal po kobili in
končno jo je našel. Bila je prebarvana po grivi in repu, a jo je vseeno spoznal. Tako
je kobilo dobil nazaj.
Potem so prišli Italijani in po vasi so hodili v obhode. Bila je policijska ura in za
temnitev. Postavili so tudi bunkerje in imeli štab v hiši sredi vasi pri Štrambli. Tista
družina je kar naenkrat zginila iz vasi. Bunkerji so bili okrog in okrog vasi. Vojaki so
zelo radi gledali za puncami. Hodili so h Koščaku in tam plesali. Igral je njihov stric,
ki je imel harmoniko. Včasih so prišli tudi iz Glinka. Naš oče je večkrat rekel, da to
ne bo dobro. Takrat so se namreč že pojavili partizani. Sosed je tudi enkrat naglas
povedal, da bo tukaj nekdo prišel iz gozda in malo zaropotal z mitraljezom, pa se
bodo Italijani maščevali in vse požgali, nas pa poslali v internacijo. Naša mama je
opozorila Koščakove in prosili so tudi župnika Ravnikarja iz Šmarja, da jih opozori.
Kmalu za tem je bilo teh plesov konec. Potem so partizani začeli vedno bolj napadati
in Italijani so odgovorili z ofenzivo 16. julija 1942. Najprej so nas zaprli v Koščakov
pod. Kasneje smo šli lahko domov in poželi pšenico. Za nami pa je v prvih dneh
ves čas hodil italijanski vojak, ko sta šla oče ali mama nahranit živino. 30. julija so
pobrali vse moške, že ob štirih zjutraj. Ata je moral z njimi. Tudi brat France bi kas
neje lahko padel pod internacijo, pa je bil oblečen v kratke hlače in bos, da so ga
Italijani imeli za mlajšega. Nič niso smeli vzeti s seboj. Koščakovo dekle in jaz sva šli
k barakam in sva jih tam dobili. Ata je naročil, naj da mama zimsko suknjo, žlico,
pločevinasto posodo in nahrbtnik. To sem šla iskat domov in ko sem prišla nazaj, so
jih kmalu naložili na živinske vagone in jih odpeljali na Rab. Ata je pogledal skozi
mrežico v vagonu in bilo je zelo hudo. Mamo je zelo prizadelo, bila je zgarana in
žalostna, imela je tudi bolno srce. Tiste moške, ki jih niso takoj dobili, pa so poslali
v Padovo. Oče je bil interniran na Rab in od tam so se prvi vračali domov že v za
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četku decembra. Našega očeta pa ni bilo. Z enim dekle
tom sva vsak dan hodili čakat na postajo, če bo kdo prišel
domov. Potem so prišli že možakarji iz vasi. Kasneje smo
izvedeli, da so bili Kajžarjev, Habjanov in naš ata skupaj.
Prostovoljno so se javili za premestitev v drugo taborišče,
ker so mislili, da bo bolje. Paketi so šli za njimi v Renicci
v pokrajino Arezzo, tako da so dobili kar štiri pakete na
enkrat. Oče je jedel suh kruh in ajmprem. Potem je postal
otečen in je v taborišču umrl. Na manjšem hribu so imeli
tudi pogreb za vsakega umrlega. Umrlo jih je zelo veliko.
Tako smo ostali sami. Mama je hudo zbolela in dobila
še pljučnico. Ravnatelj salezijancev, Pušnik, ki je maševal
na Gumnišču, je posredoval pri Italijanih za zdravnika in
organiziral prevoz za mamo, tako da je šla v bolnico in
je ostala živa. Brat France je prevzel vlogo očeta in mo
rali smo nekako preživeti. Skupaj z bratoma smo že sami
spravljali seno.

Mickin oče Franc je febru
arja 1943 umrl v italijan
skem koncentracijskem
taborišču Renicci.

Potem, ko je 8. septembra 1943 Italija kapitulirala, so partizani mobilizirali veliko
fantov. Če je kdo pobegnil, so partizani hodili domov po živino in hrano, dokler ni
vsega zmanjkalo. V Glinku so živino pri eni hiši zaklali in meso je šlo v gozd. Spom
nim se, da so pri Kramarju pobrali vse živali. Nato so prišli Nemci, ki jih nismo vi
deli prav velikokrat. Nekoč so jih partizani napadali iz Zaloga na Škofljico. Nemci so
pridivjali v Zalog in prišel je celo tank, ki je šel kasneje na Gumnišče in proti Pijavi
Gorici. Otroci smo opazovali tank iz varnega zavetja. Nemci so tudi zasedli bunker
je, ki so jih naredili že Italijani. Jaz vem za šest bunkerjev okoli vasi, pravijo pa, da
jih je bilo celo osem. Bili so zelo dobro utrjeni z zemljo, s kamni in z lesom. Povezani
so bili s telefoni do štaba sredi vasi. Partizani so velikokrat streljali z naše strani v
bunkerje v Zalogu. Naša hiša je bila namreč med gozdom in Zalogom. Zelo smo se
bali maščevanja Nemcev. Na srečo se ni nikoli nič zgodilo, kljub temu da so videli
partizane okrog naše hiše. Kasneje so Nemce v Zalogu zamenjali domobranci. Bili
so zelo prijazni, nikoli niso bili nasilni, niso izsiljevali in grozili. Vem pa, da so imeli
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zaprti dve partizanski terenki v Kastevčevem cimru. Mislim, da je bila ena učiteljica.
Verjetno so jih zasliševali. Obe so ustrelili, kjer danes stoji partizanski spomenik.
S partizani sem se prvič neposredno srečala, ko je nekega večera okrog enajstih
zvečer k nam prišel partizan, doma iz naše vasi, ki me je prosil za 100 lir in mi na
ročil, naj jih dobim nazaj od njegove matere ter čez en teden zberem hrano, da bo
prišel ponjo. To sem tudi storila in o tem nisem nikomur razlagala. Medtem ko sva
se pogovarjala, so mu drugi partizani, ki so bili z njim, namignili, naj čim prej gre.
Naslednji dan sem izvedela, da so bili isto noč ob isti uri pri sosednji hiši v patrulji
domobranci. Čez en teden ta partizan ni prišel. Njegova mama mi je kasneje na
skrivaj povedala, da je bil ranjen in da ni mogel priti.
V tem času sem imela še eno zelo nevarno izkušnjo s partizani. Brat Jože se je bal
spati v hiši in je spal zunaj. Neke noči so v hišo vdrli partizani, ker na trkanje nisem
hotela sredi noči odpreti. Partizan mi je rekel, naj grem z njim. »Z nami greš,« je re
kel. Prosila sem ga, da se obujem in oblečem. Morala sem mu kazati pot. Za menoj
je imel naperjeno puško in mi je zagrozil, da me ustreli, če bom zavpila. Morala sem
mu povedati, kje so bunkerji. Prišli smo do Koščakove hiše in sem mu nekako pri
šla za hrbet, ko je vstopil v hišo. Izkoristila sem priliko in zbežala proti domu. Moji
usnjeni čevlji so zaropotali. Takrat je začel za mano streljati. Skočila sem v našo hišo
in vse zaprla. Nato pa se je začelo streljanje med partizani in domobranci.
Tudi brata Franceta so mobilizirali domobranci, ko je postal polnoleten. Prišli so
iz Šmarja in pobrali nekaj fantov v Zalogu in Glinku. Seveda bi ga lahko mobilizi
rali tudi partizani, vendar se ne bi dobro končalo, saj bi prej ali slej izvedeli, da je bil
član Katoliške akcije.13 Mama je rekla, kaj naj sedaj storijo, kdo bo delal na kmetiji.
Sovaščan je bratu Francetu rekel, da doma ne bo mogel biti, da se mora odločiti,
ker v vsakem primeru, ga bo ena ali druga stran mobilizirala. Ni se upiral, vzel je
najnujnejše in odšel z domobranci. Imel je srečo in je postal telefonist v Ljubljani
na železniški delegaciji. Samo enkrat je bil udeležen pri spopadih, ko so skupaj z
Nemci peljali hrano za postojanke v Kočevju. Spotoma se je javil doma in mama
mu je dala klobaso in kruh, nato pa je zopet dohitel svojo enoto. Blizu Lašč so po
čivali. Ker je bil France žejen, je šel k bližnjemu studencu. Napadli so jih partizani.
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Oglasil se je mitraljez in vse je zafrčalo okrog njega. Zbežal je nazaj do svoje čete in
na mesto, kjer je bil prej pri studencu, je padla granata in razstrelila malico na tisoče
koščkov. To je bila njegova edina izkušnja spopada med vojno. Večkrat se je oglasil
doma in s seboj v Ljubljano odnesel kruh in mleko. Včasih sva šla ob nedeljah tudi
skupaj k maši v Šmarje. Hodila sva po poti po gozdu in ves čas je pogledoval med
drevesi. Pozimi 1944/45 je bil malo dlje doma. Ker je župnik Ravnikar, ki je imel
v Šmarju hranilnico, prosil, naj mama ali brat dvigneta knjižico in privarčevani
denar, je France res dvignil nekaj denarja. Prodal je tudi bika in kupil mlin, cikuler
in električni motor za pogon. Elektriko je napeljal iz Glinka in tako sta z bratom
Jožetom prvič žagala drva. Jože je poskusil prežagati grčavo poleno, ki je odletelo
na streho in se mu odbilo v glavo, tako da je obležal na vodnjaku. Imel je hudo po
škodbo glave. Jožeta je France peljal s kobilo in vozičkom v bolnico v Ljubljano. Ko
se je vrnil, so tisto noč zopet napadali partizani in se je skril v kamro pod posteljo.
Zjutraj se je vrnil v Ljubljano. Brat Jože je dvanajst dni prihajal k zavesti, tri mesece
pa je ležal v bolnišnici. Velikokrat sem ga obiskala in tudi brat France. Ni imel prave
oskrbe, kajti ob koncu vojne je nastal kaos in ni bilo več zdravnikov. Nikoli več ni
bil čisto normalen zaradi te poškodbe. Kasneje ga je ob služenju vojaškega roka še
konj brcnil v glavo. Nikoli se ni mogel zbrati in opravljati kakšne službe. Prav tako
ni bil za težja fizična dela.
Ob koncu vojne, ko so se domobranci umaknili, so po enem tednu prišli v Zalog
partizani in začeli zažigati kozolce. To se je zgodilo v nedeljo, ko smo se vračali od
maše. En partizan je mislil zakuriti tudi Možinovega, vendar ga je Možinova mama
na kolenih prosila, da ga ne zažge. Požigalec je nato kozolec pustil pri miru. Pri nas
doma pa se ni zgodilo nič hudega.
Pred tem so se cele kolone Nemcev, domobrancev in njihovih družin po kočevski
cesti umikale proti Koroški. Takrat je šel zadnjič proti Ljubljani s kolesom tudi brat
France. Kolo je pustil pri mamini sestrični. Jagrov France z Orel ga je zadnjič videl,
ko se je vračal proti Škofljici. Brat ga je spraševal, če so partizani res zažigali po Za
logu in če so res ubili nekaj mladih ljudi, med drugim tudi mene. Jagrov France mu
ni znal nič odgovoriti, ker o tem ni nič vedel. Potem ga ni nihče več videl ne slišal.
Dolgo sem povpraševala in poizvedovala. Med potjo je bil zagotovo ubit.
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Po koncu vojne je prišel k nam partizanski
oficir in vzel kobilo ter boljši komat. Tako ni
smo imeli nobene primerne živali za oranje.
Brat je bil še v bolnici, potem pa je bil še eno
leto zelo slaboten. Nisem hodila na nobene
mitinge in druge podobne stvari. Bilo je res
težko, saj sem bila na kmetiji za vse sama.
Kasneje sem tudi sama orala, tako da sem
podaljšala uzde. Morala sem tudi obvezno
oddajati pridelke in les. Pomagala mi je Žni
darjeva Marta in Jernejevi.
Zaradi brata Franceta me niso šikanirali,
ker je zame zastavil besedo sovaščan, ki je
bil prijatelj mojega očeta, ko sta bila skupaj
v internaciji na Rabu. Prav tako mi je bil zelo
hvaležen, ker nisem z nikomer spregovorila
o srečanju z njihovim sinom partizanom, ki
Fotografija je nastala septembra 1944
sem mu posodila denar in zanj zbrala hrano.
Nekoč je javno povedal, da nisem spravila
v Ljubljani. Na sredini brat France v
njihove družine v nesrečo. Ker je bil v kra
domobranski uniformi, pogrešan od
jevnem odboru, me je lahko zaščitil.
konca vojne.
Kasneje so brata Jožeta vpoklicali za tri
leta na služenje vojaškega roka in tako sem
bila spet sama z bolehno mamo na kmetiji. Ko je prišel domov, so ga ravno spomla
di, ko je bilo največ dela, poklicali na orožne vaje. Verjetno zato, ker nismo želeli
vstopiti v zadrugo.
Marija Tekavec
Videm - Dobrepolje, julij 2014
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Zbrani pri maši na dvorišču gradu Lisičje ob prazniku Marije Pomočnice maja 1943.
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Duhovne vaje junija 1941 v gradu Lisičje. Zbrani salezijanci, dijaki, kleriki, sobratje,
vzgojitelji in duhovniki pod lipo na jugozahodni strani gradu nad Mežnarčkovo dolino.
Prva vrsta z leve strani: Jože Šerjak, Franc Knific, Jože Pušnik, Ivan Špan, Pavel Alfonz,
Ludvik Žagar, Franc Hrustelj, Ludvik Zabret; druga vrsta z leve: Avgust Jambrovič,
Jože Haubert, neznan, Stane Kahne, Rudi Knez, Franc Petek, Stane Okorn, Mirko Flac,
Dominik Tiselj, Lovro Čeh, Janez Jenko, Tone Kovač, Mirko Tratnik, Ernest Anželj;
zadnja vrsta z leve Jože Pašič, Jože Zrim, Mirko Žerjav.
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Seznam salezijancev, povezanih z življenjem v gradu Lisičje
Na predstavljenem seznamu, ki vsebuje le salezijance, razpoznane na fotografijah,
povezanih z življenjem na gradu Lisičje med drugo svetovno vojno, je poleg oseb
naveden tudi status, ki so ga imeli v času nastanka fotografij.
Salezijanski duhovniki:
Pavel Alfonz
France Cigan
Franc Knific
Mihael Maček
dr. Franc Mihelčič
Janko Mernik
Jože Pušnik
Janez Rovan
Ivan Špan
dr. Alojzij Tomc
Ludvik Žagar

ekonom v gradu Lisičje
poučeval slovenščino, glasbo in petje, med vojno skrbel
za duhovno oskrbo Škofljice in okolice
ekonom na Rakovniku
prihajal poučevat matematiko v grad Lisičje v šolskem
letu 1941/42
prihajal poučevat kemijo v grad Lisičje v šolskem letu
1941/42
ponovitev nove maše v Lisičju poleti 1944
ravnatelj skupnosti v gradu Lisičje v šolskem letu
1941/42
delal z mladino v gradu Lisičje v letu 1944
inšpektor na Rakovniku, ki je obiskoval grad Lisičje ob
večjih dogodkih
poučeval latinščino, med vojno skrbel za duhovno oskrbo Škofljice in okolice
prihajal poučevat fiziko v grad Lisičje v šolskem letu
1941/42
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Maturantje, vzgojitelji – asistentje, bogoslovci:
Franc Hrustelj
Avgust Jambrovič
Stane Kahne
Rudi Knez
Tone Kovač
Franc Petek
Jože Šerjak
Jože Zrim

bogoslovec, vzgojitelj dijakov na Rakovniku
bogoslovec, vzgojitelj dijakov na Rakovniku
bogoslovec, vzgojitelj dijakov na Rakovniku
vzgojitelj dijakov v Lisičju
vzgojitelj
vzgojitelj
vzgojitelj
maturant, med vojno vzgojitelj na Škrljevem

Salezijanski laiki in pomočniki:
Ludvik Zabret
Drago Žerjav

vrtnar v gradu Lisičje
kuhar v gradu Lisičje

Dijaki višje gimnazije, kleriki – pripravniki za salezijanski duhovniški
poklic v gradu Lisičje v letu 1941/42:
Ernest Anželj
Rudi Borštnik
Lovro Čeh
Mirko Flac
Anton Gril
Jože Haubert
Alojz Hribšek
Tone Kastelic
Leopold Kavčič

Štefan Lopert
Jože Pašič
Franc Petek
Stane Okorn
Dominik Tiselj
Mirko Tratnik
Stane Tratnik
Jakob Turšič
Mirko Žerjav
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Drugi:
Janez Jenko
Vili iz Boštanja

salezijanski dijak, ki se je udeležil duhovnih vaj v gradu
Lisičje v letu 1941
dijak družine, ki je zbežala pred Nemci, ni bil v noviciatu, priimek neznan

Salezijanski izobraževalni sistem je imel naslednje korake. Ko so fantje naredili
štiri nižje razrede gimnazije in prvi razred višje gimnazije, so šli v noviciat, ki je bil
na Radni pri Sevnici. Po enoletnem noviciatu, pripravi in spoznavanju salezijanske
redovne skupnosti, so postali salezijanci. Od tedaj naprej so postali tudi kandidati
za duhovništvo ali kleriki in so obiskovali še preostale tri višje razrede gimnazije,
vse do mature. Šola na Radni je bila le interna gimnazija, zato so morali dijaki na
koncu vsakega šolskega leta delati izpite na državnih gimnazijah. Enako je veljalo za
maturo. Do aprila 1941 je bila ustanova, kjer so bili novinci in nato kleriki, na Ra
dni. Takrat so morali zavod zapustiti zaradi nemške zasedbe. Mladi salezijanci, torej
tisti, ki so obiskovali višje razrede gimnazije, so se preselili v Lisičje, novinci pa so
odšli na Škrljevo pri Šentrupertu. Ko je nekdo maturiral, je moral opraviti triletno
vzgojno prakso ali asistenco. Imenoval se je asistent ali vzgojitelj. V času vojne je
bilo to obdobje prakse običajno krajše. Nato je lahko kot bogoslovec odšel na študij
teologije na teološko visoko šolo na Rakovniku, na Teološko fakulteto Univerze v
Ljubljani ali v salezijanske zavode v tujino. Študij je trajal pet let. Temu je sledilo
duhovniško posvečenje.
Večina dijakov, asistentov in bogoslovcev je bila v drugem delu vojne podvržena
obvezni vojaški službi. Največkrat so se odločili za vključitev v Slovensko domo
branstvo, kjer so praviloma opravljali pisarniška in kulturno propagandna dela ali
pa so bili bolničarji. Nihče se ni priključil partizanski strani. Le redkim se je uspelo
izogniti mobilizaciji z odhodom na študij v salezijanske zavode v tujini. Od dijakov
– klerikov, ki so v šolskem letu 1941/42 živeli v gradu Lisičje, je bil že med vojno
eden ubit kot ujetnik in trije kot domobranski vojaki. Trije so bili ob vrnitvi domo
brancev s Koroške pogrešani oziroma so bili kot ujetniki ubiti v množičnih pobojih
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povojnih oblasti. Enajst jih je preživelo povojno morijo, od tega so štirje ostali v Slo
veniji in postali duhovniki. Ostali so po vojni živeli v tujini, dva kot laika in pet kot
duhovniki. Veliko salezijanskih duhovnikov je ob koncu vojne zaradi strahu pred
partizanskimi poboji zapustilo Slovenijo in so službovali na avstrijskem Koroškem,
v ZDA, Južni Ameriki in drugod po Evropi. Salezijanci, ki so ostali v Sloveniji ali so
po naključju preživeli poboje, so bili v nadaljevanju praviloma šikanirani, zaprti ali
poslani na prisilno delo.

Salezijanci, dijaki in vzgojitelji leta 1942 pri spomladanskem čiščenju
travnika v okolici gradu Lisičje.
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Domačini s Škofljice in okoliških vasi fotografiranih leta 1942 na materinski dan po maši v
gradu Lisičje.
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Ponovitev nove maše Franca Mernika (stoji na levi ob fantih) poleti 1944 v gradu Lisičje.
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Opombe
STANE OKORN
1

mavzerica – puška repetirka, Mauser M24, 7,9 mm, standardno pehotno orožje Kraljevine SHS, ki so ga
med drugo svetovno vojno uporabljale različne vojaške formacije

DEDNIKARJEV FRANCE
2

Črne bukve, Turjak – protikomunistične knjige, ki so opisovale medvojne zločine partizanov

3

blok – kontrolna točka ob vstopu v Ljubljano, ki je bila obdana z žico

4

Vedrog – pogovorno ime za del podjetja Ilirija-Vedrog, ki je obratoval v današnjih prostorih podjetja SBS na Lavrici

MAVČEVA JOŽA
5

fašisti s cofi – vojaki, ki so nosili kape z visečimi cofi, črnosrajčniki, sprva militantni pripadniki ilegalne policije
fašistične stranke, ki se je kasneje preoblikovala v uradno Prostovoljno fašistično milico za nacionalno varnost

MALNARJEV FRANCE
6

alpini – korpus alpinov (izvirno italijansko Corpo degli Alpini) so elitne gorske enote italijanske kopenske vojske

7

skojevci – pripadniki SKOJ-ja (srbohrvaško: Savez komunističke omladine Jugoslavije), ki je bila politična
mladinska organizacija Komunistične partije Jugoslavije

8

miting – med vojno in prva leta po njej je bila to agitacijsko-propagandna prireditev partizanov, aktivistov, ko
munistov in kasneje borcev, ki je bila navadno sestavljena iz političnih govorov in kulturno-zabavnega programa

9

belčki – zmerljivka za družine domobrancev

KOČIJAŽEVA POLDKA
10 Zmaj – takratno podjetje za izdelavo baterij

FLETNOV PETER
11 udarniško delo – neplačano delo krajanov za skupno dobro, delno pod prisilo oblasti
12 baritarji – družine rudarjev, ki so delali v nekdanjem rudniku barita pod Plešami

MARIJA TEKAVEC
13 Katoliška akcija – cerkvena apolitična organizacija katoliških laikov, ki je nastala v obdobju med obema
svetovnima vojnama z namenom, da bi najširše množice katoličanov pritegnila k dejavnemu sodelovanju
pri evangelijskem poslanstvu Cerkve, ob hkratnem spoprijemanju z nastankom sekularizacije in protikr
ščanskih ideologij (liberalizma, socializma oziroma komunizma)
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Opis pojmov za razumevanje druge svetovne vojne
v Ljubljanski pokrajini
Podrobna obrazložitev pogosto uporabljenih vsebinskih pojmov v pričevanjih in drugih pomembnih pojmov za razumevanje druge svetovne vojne v Ljubljanski pokrajini
Sokoli – telovadno društvo, ustanovljeno leta 1863 v Ljubljani pod imenom Južni Sokol,

ki se je hitro razširilo po vseh slovenskih deželah. V času Avstro-Ogrske so sodelovali
pri borbi za kulturno in narodno enakopravnost Slovencev. Po nastanku Kraljevine
SHS leta 1919 so se usmerili izrazito unitaristično in centralistično ter se zavzemali za
jugoslovanstvo in jugoslovansko državo. V tridesetih letih po šestojanuarski diktaturi
so postali enota državnega združenja Zveza Sokol Kraljevine Jugoslavije in se tesno
povezali z liberalno Jugoslovansko nacionalno stranko. Sokolstvo na Slovenskem je v
začetku leta 1941 štelo 39.382 pripadnikov.

Orli – nastali so leta 1905 kot odgovor katoliškega tabora na nemška in liberalno usmerje
na sokolska telovadna društva. V nadaljevanju so se hitro razširili kot odseki katoliških
prosvetnih društev. Po zedinjenju in ustanovitvi Kraljevine SHS je orlovstvo nasproto
valo slehernemu zbliževanju s Srbi in pravoslavjem ter odklanjalo jugoslovanstvo. Po
državnem razpustu leta 1929 so leta 1937 zopet začeli delovati kot samostojna Zveza
fantovskih odsekov Slovenski fantje, ki je pred vojno vključevala 11.000 fantov.

razpad Kraljevine Jugoslavije – Kraljevina Jugoslavija je zaradi velikih pritiskov Nem
čije in kljub velikim demonstracijam prebivalstva proti paktu 25. marca 1941 pristo
pila k trojnemu paktu. Demonstracije in nerede je izkoristila skupina generalov in 27.
marca izvedla državni udar. Hitler se je na to odzval z napadom na Jugoslavijo, ki se je
začel 6. aprila. Kraljeva vojska, ki niti tehnično niti organizacijsko ni bila pripravljena
na napad, je popolnoma odpovedala in država je 17. aprila kapitulirala.

Ljubljanska pokrajina – italijanski okupator je v začetku vojne zasedel območja Notranj
ske, Ljubljane z okolico do reke Save, Dolenjsko in Belo krajino. Okupirano ozemlje,
na katerem je živelo več kot 336.000 prebivalcev, je organiziral v okviru ene upravne
enote imenovane Ljubljanska pokrajina (Provincia di Lubiana) s središčem v Ljubljani.
Italijani so že 3. maja 1941 priključili zasedena območja h kraljevini Italiji in Ljubljan
ski pokrajini podelili avtonomijo na področju kulture, sodstva in delno uprave, ki je na
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srednjem in nižjem nivoju ostala slovenska. Okupacijska politika italijanskega okupa
torja je bila zlasti v primerjavi z nemško sprva milejša. Prav tako prebivalstvo Ljubljan
ske pokrajine ni bilo podvrženo vojaški obveznosti.

komunizem, komunistična partija, partijec – Komunistična partija Slovenije (KPS),

z manj kot 1.300 člani v letu 1941, je bila integralni del centralistično urejene ilegalne
Komunistične partije Jugoslavije (KPJ), le-ta pa je bila sekcija Kominterne v Moskvi, ki
jo je vodil Stalin. Glavna idejna voditelja KPS sta bila Edvard Kardelj in Boris Kidrič.
Zaradi 20-letnega ilegalnega delovanja, šolanja v Moskvi, izkušenj v španski državljan
ski vojni in enotnosti ter discipline, kot posledica predhodnih čistk v lastnih vrstah,
so bili komunisti pripravljeni, da boj proti okupatorju sočasno izkoristijo za izvedbo
revolucije, uničenje ideoloških nasprotnikov in vzpostavitve družbenega reda po sov
jetskem zgledu.

OF – na pobudo Komunistične partije Slovenije in v sodelovanju z levičarsko usmerjenimi
skupinami, podporniki Društva prijateljev Sovjetske zveze, je 26. aprila 1941 v Ljubljani
nastal skupen politični organ pod imenom Protiimperialistična fronta (PIF), ki je bil
najprej po navodilu iz Moskve zaradi sporazuma med Hitlerjem in Stalinom dekla
rativno usmerjen proti kapitalistično imperialistični Franciji, Veliki Britaniji in ZDA.
Ob napadu Nemčije na SZ se je PIF junija 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto
slovenskega naroda (OF) in pričela z organiziranjem oboroženega odpora, na katerega
so se okupacijske oblasti vsepovsod silovito odzvale, še posebej z maščevanjem nad
civilnim prebivalstvom.

partizani, partizanska vojska – partizansko vojsko je poleti 1941 formirala Osvobo

dilna fronta (OF) s Komunistično partijo na čelu. Komunisti so tako v OF kot tudi
v partizanski vojski prevzeli vse pomembne in vodilne vloge ter vse Slovence, ki so
organizirali odpor proti okupatorju zunaj partizanstva ali niso podpirali komunizma
oziroma OF, razglasili za izdajalce, ki jih je potrebno dosledno uničiti. Razpoznav
ni znak partizanov je bila sovjetska rdeča zvezda na slovenski trobojnici. Slovenska
partizanska vojska, kot del jugoslovanskih partizanov pod vodstvom Tita, naj bi na
celotnem ozemlju Slovenije ob začetku leta 1945 štela 30.000 vojakov, od tega jih je bilo
17.000 vojaško operativno aktivnih.

politkomisar – okrajšava za politični komisar, naziv za častnika, ki ga je v partizansko

vojaško enoto imenovala komunistična partija. Njegove temeljne naloge so bile širjenje
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komunistične propagande med vojaki, ideološki nadzor in zagotavljanje, da vojaški
poveljniki izvršujejo politiko komunistične partije.

terenci – partizanski sodelavci, aktivisti OF, civilisti, ki so za partizane zbirali material

ali izvajali obveščevalno dejavnost ter nemalokrat odločali o življenju in smrti civilnih
oseb, ki so jih med vojno izvensodno pokončali partizani v okviru Narodne zaščite ali
njihova Varnostno obveščevalna služba (VOS).

legija – tradicionalne predvojne stranke so priznavale jugoslovansko vlado v Londonu in

se že spomladi 1941 organizirale v različnih ilegalnih legijah (Slovenska legija v okviru
članstva SLS, Sokolska legija v okviru liberalcev, Pobratin in kasneje še Narodna legija).
Izvajale so propagandno dejavnost, zbirale orožje in delovale za obveščevalne službe
zahodnih zaveznikov. Da bi preprečile maščevanje okupatorja nad civilnim prebival
stvom, so čakale na ugoden trenutek za upor proti okupatorju, ko se bo vojna prevesila
v prid zahodnih zaveznikov. Nekateri člani teh skupin so se kasneje vključili v vaške
straže in domobranstvo.

italijanska koncentracijska taborišča, internacija – italijanska vojska je v začetku

leta 1942 zaradi pomanjkanja vojakov bistveno zmanjšala število svojih postojank in
partizanom omogočila oblikovanje velikih osvobojenih ozemelj, ki so segala vse do
Ljubljane. Pred ofenzivo poleti 1942, s katero so Italijani želeli obnoviti nadzor nad
Ljubljansko pokrajino, so se začele velike racije predvsem odraslih moških, ki jih je
imela italijanska vojska za nevarne v smislu priključevanja partizanom. Poslani so bili
v različna taborišča (Rab, Gonars, Renicci, Treviso-Monigo itd.). Ocenjuje se, da je
italijanski okupator v celotnem obdobju okupacije poslal v taborišča okoli 25.000 oseb
iz Ljubljanske pokrajine, od tega jih je umrlo 1.262.

italijanska ofenziva – italijanska ofenziva je potekala od 16. julija do 4. novembra 1942

z namenom ponovnega obvladovanja ozemelj, ki jih je zasedla partizanska vojska. V
vojaških spopadih ter s streljanjem talcev in ujetnikov je italijanski okupator povzročil
smrt 1.567 oseb.

vaške straže – partizanske enote so s težnjo po izvedbi socialne revolucije na osvobojenih
ozemljih na Dolenjskem in Notranjskem od marca do avgusta 1942 po hitrem postop
ku ali samovoljno in velikokrat na okruten način usmrtile 717 civilnih oseb. Med njimi
tudi cele družine in celo svoje zaveznike. Prebivalci teh območij so s skritim orožjem
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legij in najprej brez vednosti okupatorske oblasti zastražili in varovali svoje vasi in dru
žine pred umori in ropanjem partizanov. Tako so maja 1942 nastale prve ilegalne obo
rožene skupine protikomunističnega odpora, julija pa je nastala prva legalna četa Vaške
straže na Št. Joštu nad Vrhniko. V nadaljevanju je spontano nastajanje vaških straž
preprečilo tudi kruto maščevanje Italijanov, ki so požigali hiše in streljali talce zaradi
izzivanj in sabotaž partizanov. Okupator je kar se da omejeval delovanje vaških straž,
saj so mnogi vaški stražarji sodelovali v ilegalni Slovenski legiji ter še naprej zbirali
podatke za zahodne zaveznike. Enote, ki so bile med seboj slabo povezane in podreje
ne italijanski vojski, so okupatorji legalizirali pod imenom MVAC (Milizie volontarie
anticomunista – Prostovoljna protikomunistična milica). Sredi leta 1943 so vaške straže
štele več kot 6.000 vojakov.

bela garda, belogardisti – partizanska stran je vaške straže ter vse druge protikomuni

stične formacije in politične nasprotnike komunizma poimenovala bela garda, po ruski
beli gardi, ki se je med rusko državljansko vojno na strani carja borila proti revolucio
narnim boljševikom.

četniki – posamezne enote Jugoslovanske vojske v domovini pod vrhovnim poveljstvom

Draže Mihailoviča, ki so jih v Sloveniji podpirali predvsem liberalci in nekdanji jugo
slovanski časniki. Delovali so ilegalno in se bojevali za obnovo Jugoslavije in zmago
zahodnih zaveznikov. Bojevali so se tudi proti komunistom. Med drugo svetovno vojno
so bili četniki v Sloveniji maloštevilčni in niso odigrali pomembnejše vloge, predvsem
zaradi svoje centralistično jugoslovanske usmeritve. Občasno so zaradi preživetja sode
lovali tudi z okupatorjem.

nemška ofenziva – silovita nemška ofenziva, s katero je nemški okupator zasedel ozemlja
Ljubljanske pokrajine po italijanski kapitulaciji, je potekala med 21. oktobrom in 11.
novembrom 1943. V njej je nemški okupator pokončal 456 partizanov in 240 civilistov.

domobranci – protipartizanske in protikomunistične enote, ki so delovale pod okri

ljem nemške vojske in so leta 1943, po kapitulaciji Italije, nastale iz ostankov vaških
straž. Med vojno so predvsem varovale prometne povezave in naselja, na podeželju
pa so imele v rokah tudi policijske naloge. Na kapah so nosili znak s kranjskim orlom
na slovenski trobojnici. Iz Ljubljanske pokrajine, kjer so domobranske enote dosegle
število 13.000 mož, so se kmalu razširile še na Primorsko in Gorenjsko. Večina vodstva
in moštva, razen kroga okoli generala Leona Rupnika, je domobranstvo dojemala kot
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narodno vojsko za boj proti komunizmu in ob koncu vojne pričakovala podporo zavez
nikov. Tako so številni domobranci do konca vojne ilegalno sodelovali z zahodnimi
zavezniki z zbiranjem obveščevalnih podatkov o Nemcih. Skrivali so ljudi, ki jih je iskal
gestapo, in načrtovali napad na Nemce. Mnoge so Nemci odkrili in poslali v koncen
tracijska taborišča. Ob koncu vojne so se domobranske enote umaknile na Koroško, od
koder so jih zavezniki s prevaro vrnili komunistični Jugoslaviji.
Policijski varnosti zbor – V času nemške okupacije septembra 1943 je bila v Ljubljani obli
kovana slovenska policija. Na predlog predsednika pokrajinske uprave Leona Rupnika
so Nemci na to mesto imenovali dr. Lovra Hacina, ki je bil že pred vojno zagrizen na
sprotnik komunistov. Policijski varnostni zbor, ki je s svojimi agenti pokrival področje
celotne ljubljanske pokrajine, je imel tudi oddelek politične policije, ki je poleti 1944 v
Ljubljani zaprla veliko število članov OF in komunistične partije.

Črna roka – v imenu Črne roke so najprej ilegalno delovali skrajni protikomunistični

borci ali skupine v domobranskih vrstah, ki so z atentati odstranjevali terence. Po
umoru so zapustili znamenje v obliki črne roke in različna sporočila. Kmalu so umore
z odtisom črne roke za medsebojne obračune začeli uporabljati tudi posamezni parti
zani, nemška tajna policija in vse druge vpletene strani v vojni, posplošeno pa so bili v
celoti pripisani domobranski strani.

oznovec – pripadnik Oddelka za zaščito naroda (OZNA), vojaške obveščevalne službe, ki

je bila ustanovljena maja 1944. Po koncu druge svetovne vojne je po ukazu komunistič
ne partije organizirala koncentracijska taborišča in skupaj z vojaškimi enotami Korpu
sa narodne obrambe Jugoslavije (KNOJ-a) izvršila povojne poboje 14.413 slovenskih
domobrancev in civilnih oseb. V Sloveniji je OZNO vodil Ivan Maček - Matija.

osvoboditelji, nova oblast, povojna oblast – še v odmevu vojne, množičnih pobojev

domobrancev in drugih ideoloških nasprotnikov komunizma ter pregonu nemške in
delno italijanske manjšine, so bile novembra 1945 v Sloveniji in povsod po Jugosla
viji izvedene zrežirane volitve v ustavodajno skupščino. Oblast je volitve razglasila za
demokratične in z »zmago« Ljudske fronte, ki je edina lahko kandidirala na volitvah, je
bila razglašena Federativna ljudska republika Jugoslavija in ukinjena kraljevina. Uvede
na je bila diktatura komunistične partije.

130

zadruga – po drugi svetovni vojni je Zakon o zadrugah iz leta 1946, po katerem je bila

izvedena agrarna reforma, opredeljeval kmetijske zadruge kot način »graditve socializ
ma na vasi«. Naloga članov kmetijske zadruge je bila skupno kmetovanje na zadružnih
ekonomijah, ki so bile ustanovljene na osnovnem ljudskem (nacionaliziranem) premo
ženju, kasneje pa so zemljo vanjo vlagali tudi kmetje. Leta 1954 je zadružno premože
nje postalo družbena lastnina.

udbovci – pripadniki Uprave državne varnosti (UDBA), civilne obveščevalne službe, ki je

bila jugoslovanska oziroma slovenska politična policija za prepoznavanje in sankcioni
ranje političnih nasprotnikov v nekdanji socialistični Jugoslaviji. Zakon ji je dajal skoraj
neomejene pristojnosti. Leta 1949 je po ukazu komunistične partije organizirala kon
centracijski taborišči Goli otok in Grgur, kjer so bili zaprti informbirojevci, domnevni
in resnični simpatizerji Sovjetske zveze in Stalina. Delovala je do leta 1990.

delovne brigade – delovne skupine, ki so jih sestavljali predvsem mladi, ki jih je takra

tna oblast uporabila kot brezplačno delovno silo za povojno obnovo. V prvih letih po
vojni je delovne brigade Komunistična partija uporabljala tudi za politično oblikovanje
mladine v duhu revolucionarnih vrednot. Običajno večmesečno sodelovanje je bilo
velikokrat le navidez prostovoljno.

Prvotni partizanski
spomenik na Škofljici,
postavljen leta 1946.
Kasneje je bil zaradi
izgradnje ceste
Ljubljana–Zagreb
zgrajen današnji.
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Slovar tujk, pogovornih, redkeje uporabljenih ali posebnih besed
ajmoht – obara
ajmprem – prežganka
artiljerija – topništvo
cikuler – cirkular, žaga za les z okroglo

klinčki – zobotrebci
kokarda – znak
komis – nekdaj trd vojaški kruh kiselkaste
ga okusa

kovinsko zobato klino
cimer – manjša soba
cimper – ostrešje
cvibah – nekvašen kruh, podoben
prepečencu
deka – (volnena) odeja
dila – deska
divizion artiljerije – divizija topništva
dor – prostor za hlevski gnoj
edinica – vojaška enota
faliran – neuspešen
farovž – župnišče
feder voz – vzmeten voz za prevoz ljudi in
tovora
fertik – izdelan (izvorno nem. fertig)
firtah – predpasnik
furman – prevoznik s konjsko vprego
fušarji – delavci, ki delajo ali so zaposleni
na črno
gajžla – bič
galvana – podjetje za galvanizacijo
globin – loščilo za čevlje, pasta za čevlje
holzplatz – prostor za les
jedinica – enota
kajža – majhna, preprosta hiša
kasarna – vojašnica
kastrola – kozica, posoda
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kule – voziček na dveh kolesih, ki ga vleče
človek

lemenatar – bogoslovec, semeniščnik
ličkanje – odstranjevanje listov s koruzne
ga storža
litanije – molitev iz vzklikov in refrenov,
ki jih izmenoma izgovarjajo duhovnik
in verniki
logar – tabor
lojtrnik – kmečki voz s stranskimi strani
cami, ki so podobne lestvi
maltretiranje – grdo ravnanje, trpinčenje
metki ali patroni – naboji
minobacač – minometalec
modroc – vzmetnica
mojškra, mojškrica – šivilja
morost – barje
municija – strelivo
na vas – družiti se ali vaški prostor name
njen druženju
nafutrat – nakrmiti
našparati – privarčevati
nauk – verouk
ohcet – svatba, praznovanje ob poroki
osipali krompir – prisuti zemljo h
krompirju
ordinanc – postrežnik
parizar – velik voz s širokimi lesenimi

kolesi s kovinskim obročem za prevoz
težkih tovorov
patate (it.) – krompir
patrola – patrulja, manjša skupina vojakov
na obhodu
pešadija – pehota
porcija – vojaška posoda za hrano, nava
dno iz aluminija
prefekt – vzgojitelj v internatu
procka – košara
pruh – kamnolom
pumparice – hlače s spodaj stisnjenimi
hlačnicami, segajočimi pod kolena
rajfkambra – majhen prostor za prekaje
vanje mesa
rekelc – suknjič
repetirati – priprava puške na streljanje,
naboj gre v puškino cev
ritensko – vzvratno
rajon - upravna enota med drugo svetovno
vojno
sipa – droben sladkor
srobot – ovijalke
šalica – skodelica
šibice – vžigalice
šikanirati – namerno povzročati
neprijetnosti
šilce – kozarček za 0,3 decilitra
šipa – kos navadno ravnega stekla za zapi
ranje kake odprtine

šnopc – žganje
šoder – gramoz oziroma drobno kamenje

za nasipanje, betoniranje
špajza – shramba
šprinklja – drobec, ostanek razstreljene
granate
šrapnel – topovski izstrelek
štala – hlev
štanga – železna palica
štibelc – manjša soba z vhodom iz glav
nega stanovanjskega prostora v kmečki
hiši, navadno za spanje
štirna – vodnjak za deževnico
štreka – železniški tiri, železniška proga
šuštar – čevljar
tabrh – dnina, delo na kmetiji, ki ga opra
vlja najet delavec, plačan na dan
tali – parcele na Barju
turen – cerkveni stolp, zvonik
ubrisati – udariti
velban – obokan
vezati birmo – biti boter/botra
vežba – vaja, urjenje
žajfa – milo
žlajf – zavora
žnidar – krojač
Zbrala in uredila Klara Tomažič
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