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REKVIRIRANJE  IN DOKONČNA LIKVIDACIJA TRGOVINE 
 
Spomini  na najzgodnejša leta so vselej prijetni. Spominjamo se le najlepših ali zelo neprijetnih 
dogodkov.  Ostale doživljaje največkrat prekrije prah pozabe. Kako daleč sega spomin, je 
odvisno le od posameznika ali od grozovitosti dogodka. Takšni prizori se lahko prikazujejo tudi 
v sanjah. 
Bilo je v prvih letih po osvoboditvi . Pri hiši smo še vedno imeli trgovino, vendar ne takšno  kot 
je bila pred vojno.   Med vojno so jo okupacijske oblasti zaprle  potem , ko so jo partizani trikrat 
rekvirirali (beri – oropali). Nemci so dejali: »Za bandite vam jo ne mislimo več zalagati!«  V 
juliju 1944 je bil nasilno mobiliziran v partizansko vojsko tudi oče in tako je trgovinica izgubila 
tudi formalnega vodjo.  V mislih   mi je ostala slika trenutka, ki bi se dala ovekovečiti na 
fotografiji ali v umetniško izdelani sliki, ko so do naše trgovine navidezno priliznjeni vranski 
komiji pričeli prazniti police lokala. Prizor, ko padajo svitki (bale) blaga  s polic na prodajni pult 
in vanje strogo motri nadvse služben miličnik, je ostal v meni za vedno. Pri hiši so ostale le tri 
ženske, ki so odprodajale le še tisto kar niso odpeljali gošarji s konjsko vprego.  Mati kot 
lastnica lokala, po odsotnosti očeta in gospodinjska pomočnica Lojzka se v trgovsko stroko 
nista poglabljali. Edina, ki je bila iz stroke je bila trgovska pomočnica Zdenka, ki pa je bila pri 
delu onemogočena zaradi sankcij Nemcev. Po vojni se je delo z vrnitvijo očeta nadaljevalo v 
okrnjenem poslovanju. Pričeli so se uveljavljati  novi ukrepi komunistične oblasti. Veletrgovce 
so nacionalizirali, manjše pa zapečatili. Nacionalizirane trgovine so ostale le v trgih oziroma v 
krajih, ki so bili krajevno preveč odmaknjeni od središč. Ta trenutek je ostal  malemu fantku v 
večnem spominu.  Pred našo hišo, oziroma trgovino je parkiral večji tovornjak pokrit s ponjavo. 
Z njega so poskakali trški komiji in v zaščitnici jim je bil krajevni miličnik, oborožen z lisicami, 
gumijevko, pištolo in puško. Postavil se je v kot trgovinice in grozeče gledal predse.  
Zoperstaviti se zaščitniku oblasti je bilo onemogočeno vsakomur.  Ko sem vstopil v lokal, kjer 
so veselo »pospravljali« police hinavsko razpoloženi Osetovi trgovčiči njihove nacionalizirane 
trgovine in dogodek sprejeli za lepši del svoje službene dolžnosti, se za mojo prisotnost ni nihče 
zmenil. Razpoloženje trgovskih pomagačev bi lahko bil v nekem nekorektnem razmišljanju 
upravičen.  V trenutku so se znebili lojalne konkurence in njihova trgovina je prevzela vse 
stranke od zaprtega lokala.  Kako bo preživel likvidirani »kapitalist«, se v to ni nihče poglabljal. 
Za komunistično oblast so bili vsi trgovci kapitalisti in te se mora nasilno »osvoboditi« vsega 
imetja. 
V lokalu, kateri je bil nato dolgo časa zapečaten, je ostalo še nekaj konzerviranega mleka in 
drugih manjvrednih artiklov. Ti so se v nekaj letih pokvarili in plesen je zagospodarila po 
zaprtem prostoru. Za oblast je postal primer ad acta. Družina je pričela ubirati pot suhih krav. 
Za likvidiranega trgovca ni bilo v bližnji in daljni okolici več zaposlitve v njegovi stroki.  Postal 
je razbijač kamenja v bližnjem kamnolomu. 
 
Prizadeti sin. 

  



SOCIALIZEM NA VASI Z VSEM »RAZKOŠJEM« 
 
Povojni čas je bil zaznamovan s številnimi anomalijami, ki so padle na ramena obubožanega 
prebivalstva, ki ga sedanji čas ne pozna.  Življenje  je bilo zelo skromno, da bi bil celo boljši 
izraz -bedno. Ker ni bilo denarja, se je varčevalo na vsakem koraku tako, da se je ponekod celo 
stradalo. Temu so lahko ubežali  le kmetje in njihove družine. Kmet ni bil toliko odvisen od 
države kot mestni ljudje. Lahko bi se celo reklo, da je bila država v nekem smislu odvisna od 
kmeta.  Vendar je imela ona   bič v roki s  katerim je ustrahovala svoje podanike. 
Da je oblast lahko preživljala meščanstvo,  je  kmetom odvzemala pridelke. Tej nadlogi se je 
reklo »0bvezna oddaja«. Po letu 1948, ko je nastopilo obdobje z Resolucijo Informbiroja, so se 
zadeve močno zaostrile. Od Sovjetov, od katerih ni bilo nikoli kaj otipljivega, so ti  v trenutku 
ustavili vsako pomoč. Po vasi so poslej hodile ekipe preverjenih mož, ki so nadzorovale 
pokorščino raje. Da so imeli kmetje vsaj še semenski krompir, so ga zakopavali v globoke jame, 
izkopane po šupah in lopah.  Premožnejši kmetje, imenovani po ruskem izrazoslovju  »kulaki«, 
so zakopavali tudi golide z mastjo in zaseko. Tu se je večkrat pokazala vaška »solidarnost« v 
medsoseskih odnosih,  ko so nekateri ovajali nekoliko  premožnejše  kmetije pri oblasteh. 
Komisije so tako prihajale do skritega živeža in kmet  je padel v nemilost pri »onih tam zgoraj«. 
V te težave pa niso bili zajeti  bajtarji in polkmetje. Med to populacijo je spadala tudi naša hiša. 
Pred bedo nas je reševala njivica, na kateri smo pridelali vso osnovno prehrano in tudi živež za 
prašiče in kokoši.  Tudi bučno in sončnično olje smo proizvajali doma. Delalo se je od jutra do 
večera. Najbolj je bila izpostavljena mati, kateri smo po svojih močeh pomagali otroci. Ker je 
bil problematičen nakup mila za pranje perila, ga je mati sama kuhala.  Povod temu je dal pogin 
svinje, ki je zbolela za hudo boleznijo, katere  niso mogli ozdraviti. S prisilnim zakolom smo 
pridobili maščobo in iz nje skuhali milo. Ostalo smo zakopali na odmaknjenem s šavjem 
poraščenem zemljišču. 
Da je ostalo za šolo manj časa je bilo samoumevno. Pri premožnejšemu  stricu »kulaku«  smo 
si izposojali konja za obdelavo njive in  poljščin ter prevozu pridelkov z nje. Uslugo smo vračali 
na različne načine. Mati je hodila na pomoč pri sezonskih opravilih. Jaz sem bil največkrat  
furman pri njih in kočijaž, ko je bilo potrebno pripeljati gospoda župnika k opravilu svete maše 
v našo vas. V septembru je nastopil čas paše živine in ta je trajal vse do prve slane. Za pastirja 
sem bil pri svojem stricu vse do svojega odhoda v Ljubljano. Tu sem doživljal lepe in zoprne 
dogodke. 
Na pašo sem gnal čredo petnajstih krav in tri ovce s koštrunom. Gnal sem jih glede na velikost 
trave na štiri med seboj precej oddaljene travnike. Da sem vso čredo gnal po cesti  I. reda na 
relaciji Dunaj Trst, si danes ni moč predstavljati. Avtomobili so bili takrat redki in tisti nesrečni 
voznik, ki je naletel na mojo čredo je pač moral počakati, da je prispel ves  trop do travnika. 
Najzahtevnejši  za pastirja je bil tisti travnik, ki je mejil na njive, na katerih še ni bila 
pospravljena poljščina in živina je tu najraje poiskala svoj priboljšek. Običajno so tu sosednji 
kmetje imeli še peso, repo in kot najslastnejšo poslastico za krave, zeljnate glave. Ko so krave 
zavohale to rajsko hrano, so se v tropu pognale na zeljnik. Vedno so jih spremljale še ovce in 
hudobni oven. Vpitje in vihtenje palice pastirja je bilo vedno prepozno in neuspešno. Če je bila 
odgnana z njive prva skupina krav, je v tem času uspelo odgrizniti srce zeljnate glave vsaj 
enemu  ali drugemu  kravčetu. Ko sem tako mlatil po zadnjicah požrešnih krav, me je dohitel 
oven, ki me je skoraj vedno obvladal. Pognal se je proti meni in že sem letel po zraku. Komaj 
sem se pobral, sem  bil že v drugo v zraku. Mlatenje po ovnu je trajalo kar nekaj časa in to 
samo tako, da sem ležal v travi in udarjal po hudobnežu, ker stoječega  me je vedno zbil po 
tleh. Šele, ko je bučman spoznal, da z menoj ni šale, je popustil in takrat je bilo uničenih že 



nekaj glav zelja. Soseda  Rozalka je potem obupno  vihtela roke nad glavo in javkala: » Ja kaj 
bomo pa letošnjo zimo jedli?« 
V prvih letih po vojni nisem bil nikoli deležen nove obleke. Prvo  sem dobil šele ob prvem 
svetem obhajilu. Vedno sem bil oblečen v obleke in perilo od brata, katero je on že prerasel. 
V tem smislu je bila najina  sedemletna razlika zelo dobrodošla. Da je bilo najti na vsakem 
kosu perila zakrpanino, je bil takrat že kar modni dodatek. Enako je bilo z obutvijo. Bila pa je 
skoraj obveza, da je vsa otročad na vasi hodila bosa. Ljudsko reklo je govorilo, da se pomladi 
lahko prične hoditi bos, ko ozeleni oreh. Za v šolo in v cerkev sem imel vedno čevlje.  Nekaj 
sošolcev je včasih opravičevalo svoj izostanek v šoli, ker ni imel čevljev. Manj zavzeti učenci 
so posojali svoje čevlje svojim bratom, da so lahko oni izostajali od pouka.  Med tem časom 
so jim čevljarji popravljali njihove že hudo uničene čevlje.                                                                                                                                                                       
V svojem zgodnjem otroštvu sem bil malokrat bolan. Bolan sem  bil le za nekaj otroških 
bolezni. Bolezni sem se v predšolskem času v nekem smislu kar veselil. Takrat sem dobil ob 
povečani vročici za pitje malinovec, kateri je bil drugače nedostopen. Za otroke je voda, so 
nam rekli.  V našem kraju smo imeli zdravnika, ki je bil univerzalen za vse. Ruval je zobe in 
dajal injekcije in še vse ostalo, kar je povzročalo pri otrocih do njega odpor in strah. Cepljenje 
v prvem razredu je opravil kar v šoli. Repetenti in drugi junaki, ki so poznali njegov hinavski 
nasmeh, ko te je dobil v roke, ga niso čakali. Kompletni zadnji klopi sta se vsuli skozi okno in 
njih ni bilo več na spregled ves teden. Ostali revčki smo le še gledali staro učiteljico in njene 
socialne  zobe, ko je žugala s palico za njimi. Ta  je bila v tistih časih in še preje  del rednega 
vzgojnega rekvizita učitelja. Nekateri so metali v glave učencev šope ključev ali kredo. Vse je 
ostalo za zaprtimi vrati razredov in šolskih zidov, kajti pritožiti se nisi imel kam, pa še zdravo 
ni bilo za učenca. Njegova kariera bi bila bolj ali manj zapečatena. Psihologinj nismo poznali. 
Pot do ministrstev je bila nedostopna in brez učinka  kajti učitelji, ki so bili zgolj tečajniki in z 
rdečo knjižico, so prihajali kot perspektivni kader iz partizanskih vrst.  Ponavljanje letnikov 
oziroma razredov je bila normalna praksa. Ni bilo malo takih, ki so šolanje končali v tretjem 
ali četrtem razredu.  Šele novi, primerno izobraženi kadri,  so z leti nadomestili povojne 
nameščence. 
 
Udeleženec povojnih dogodkov. 

  



ZLATE POČITNICE ALI ČAS, KO SE OPUSTIJO LE ŠOLSKE OBVEZNOSTI 

Povojna oblast je poskrbela preko Zveze borcev za otroke padlih partizanov in jim vsako leto 
nudila počitnice na morju. Te bonitete so bili deležni tudi otroci, katerih oče je bil med vojno 
pogrešan v nejasnih okoliščinah in je dobil status borca. Nekatere so poslali na počitnice v 
kolonijo. V tistih časih je prišlo nekaj pomoči iz tujine z oblačili. Kako se je delilo, tega ključa se 
ni poznalo. Vem le toliko, da kaj podobnega nisem bil deležen in tega tudi nisem pričakoval v 
življenju.                                                                                                                        
Kot prvošolec in tudi kasneje, sem preživel počitnice podobne onim v času stare Jugoslavije. 
Otroci so bili delovna sila, ki se je uporabila za delo na kmetiji ali nabiranju gozdnih sadežev. 
Počitnice so bile za otroke na vasi le v smislu izprege šolskih dejavnosti. Počitnikovanja na 
morju si nisem mogel niti v sanjah zamisliti. Morje sem prvič videl ob zaključku srednje šole, 
ko sem bil povabljen za instruktažo kandidatu za sprejemne izpite. Vse naslednje dopuste na 
morju sem si privoščil že s svojim denarjem. 
V začetku petdesetih let, ko sem bil v devetem letu starosti, se je država namenila v 
posodobitev cestnega omrežja. Glede na turizem, ki se je pričel počasi uveljavljati, je bilo nujno 
izgraditi najvažnejšo prometno žilo, ki je vodila iz Avstrije in severnih dežel na morje. Tudi 
tovorni promet se je močno povečal na tej poti. Na cesti so prevladovali težki z lesom naloženi  
avstrijski prikoličarji, ki so vozili v severna jadranska pristanišča. Jugoslavija si takšnih 
tovornjakov takrat ni mogla privoščiti. Pred hišo se je večkrat ustavil posamezen avstrijski 
turist. Nekoliko si je odpočil od dolge in naporne vožnje po luknjičavi cesti in pomalical.  Z 
mamino skromno nemščino so si izmenjavali nekaj osnovnih besed. Nekoč je mlad par z 
motornim kolesom pred odhodom mami podaril banano, katero smo si potem trije razdelili in 
še konček se ga je shranilo. Banano sem takrat prvič v življenju  okusil. V očeh tujcev smo bili 
socialistični siromaki. Kakšni siromaki smo bili, se takrat nismo zavedali, kajti bili smo  vsi enako 
revni. Stopnja revščine se lahko ocenjuje le s primerjavo med seboj. Svojo bedo so ljudje 
ocenjevali s standardom v prejšnji državi, ki ni bila kaj prida vredna. 
Na traso na novo zakoličene ceste so pridrveli stoji in pričeli s prerivanjem zemlje in njenim                    
premeščanjem. Strojni park je bil močno raznovrsten. Buldožerji italijanskega proizvajalca 
Asaldo Fosatti so bili novi, verjetno iz fonda vojnih reparacij. Cestni valjarji so bili na paro, 
katere je moral valjarist tri ure prej zakuriti, da je ustvaril potrebno paro za pogon. Delovna 
sila je bila nabrana iz vse države. Vmes se je motovilil še kakšen nemški ujetnik, ki se ni  
pravočasno vrnil domov. Njegova popačena slovenščina je bila marsikomu  v posmeh. Žejo so 
si gasili z vinom srbskih prodajalcev. Ti so imeli svoj vinotoč v naši drvarnici. Za uslugo, ki smo  
jo nudili, so našo hišo okradli v vrednosti sto litrov vina (posoja denarja).                                                                      
S pričetkom betoniranja ceste, se je ponudila priložnost nabiranja odpadka betona. Bil je julij, 
ko se je pričelo betoniranje ceste skozi vas. Ob strojih se je pojavil že prenekateri vaščan in 
pridno polnil svojo samokolnico z betonskimi odpadki. To možnost zastonjskega pridobivanja 
materiala je posredoval naši mami njihov delovodja. Ker sem bil pri hiši edini za delo primeren 
moški in to v devetem letu starosti, so me določili za težko delo. Tako sem z vedrom, kelo in 
samokolnico preživljal »počitnice« kot zapornik. Samokolnica je bila lesena in se mi je od teže 
prelomila. Odšel sem na bližnjo žago, izrisal stranico in obnovil »koreto«. Z zbranim 
materialom sem pričel okoli hiše delati pločnik, ki je pregnal blato, ki se je bohotilo desetletja 
okoli hiše. Pločnik je dobil tudi svinjak, ki ga je bil še bolj potreben. Večkrat se je pripetilo, da 
sem se zasmilil kakšnemu delavcu in mi je nasul polno vedro kvalitetnega betona. Če bi imeli 
pri hiši jabolčnik, bi bilo usmiljenih delavcev dosti več. Žal ga je preko zime   pospravil hišni 
gospodar. Največja nabirka betona se je ustvarila ob koncu tedna, ko se dobavljena količina 



betona ni izšla z normativom posamezne  plošče in  mi je  bilo   dovoljeno odvečno količino 
odpeljati. 
Kar ni prenesla samokolnica, to prenese človek, čeprav star komaj devet let. Vendar tudi na 
njem se pojavijo posledice v obliki poudarjenega ožilja na rokah in ostalih tegob v jeseni 
življenja. 
 
Spomini devetletnika. 

  



UŽIVANJE ŠOLSKIH POČITNIC V MORJU ZELENEGA ZLATA IN POLJŠČIN 

Vse naslednje počitnice so se odvijale po scenariju, ki si je bil skoraj na las podoben. V juniju 
je pričel cveteti ob bližnjem vinogradu kot del žive meje bezeg. Nabiral sem njegove cvetove 
in jih sušil na soncu. Nabrano posušeno cvetje sem nosil v odkup v Kmetijsko zadrugo. Z 
zaslužkom sem pridobil nekaj sredstev, ki sem jih dodal k skromni zalogi. Preko celotnega leta 
sem nosil obvestila za seje članom gasilskega društva. To je bil moj stalen »dohodek«. Pečal 
sem se tudi z zbiranjem starega železa. Ko pa je nastopil čas pospravljanja sena, sem bil pri 
stricu skoraj nezamenljiv na vozu, kjer sem tlačil seno in nadziral pravilno nakladanje krme. 
Stric me je redno uporabljal za konjevodca pri kultivatranju raznih poljščin in s plugom 
obsipavanja  krompirja ali koruze. Po brazdah sem hodil bos in pogosto se je pripetilo, da mi 
je konj z okovanim kopitom stopil na nart noge. Na krvavo nogo se ni bilo vredno ozirati, ker 
se je moralo delo odvijati dalje. Kdaj se pa kmet ozira na šepajočega delavca. Rano sem 
popljuval in nanjo položil s kamnom potolčeni trpotec. Po nekaj korakih je ta odpadel in zelena 
stebelca krompirja naj bi morala prevzeti celjenje rane. Tudi zemlja , ki se je lepila na rano, je 
okužbo le povečala. »Saj bo zemlja vse ven potegnila  iz rane«, se je izrazil brezbrižen stric, ki 
je imel svoje interese. V času bujne rasti hmelja, me je vedno čakalo mesto mulovodca pri 
kultiviranju hmeljišča. Če me ni našel doma, me je stric poiskal na jezu vaškega mlina, kjer se 
je otročad kopala. Ne oziraje se na v sebi skrit odpor, sem moral zapustiti kopalce in oditi svoji 
stalni vlogi naproti. V juliju in avgustu se je stalno škropilo v hmeljišču proti peronospori. Sto 
litrsko škropilnico je bilo potrebno napolniti  iz grabna zajeto vodo. S polnim vedrom vode se 
je bilo potrebno prebijati skozi obvodno grmovje pomešano s steklovino in ropotijo ter 
obvodnimi kačami. Koliko zdrsov po mokri strmini je pri tem nastalo, ni vredno omenjati in 
potem sem se ves moker sušil ob vodenju konja po njivi. Vso počitniško delo pri stricu je bilo 
neplačano in ni dajalo otroku nobenega stimulansa ali veselja do dela. Še največ mi je 
pomenilo druženje in skupen obed z vsakodnevno najetimi dninarji.                                                                                                                            
S  15. avgustom je prišel čas obiranja hmelja. To je bil trenutek v letu, ko sem si še najbolj 
napolnil denarnico. Obiranje hmelja je trajalo štirinajst do sedemnajst dni od sončnega vzhoda 
do trde teme. Vsak obiralec je imel en sam cilj, čim več nabrati. Količina nabranega hmelja se 
je oddajala vsake tri ure, ko je prihajal kmet z vozom in s posebej za prevoz hmelja izdelanimi 
koši. Nabrani hmelj je izmeril z mernikom in dobil si za dokazilo za vsak mernik baleto, to je 
dokument velikosti karte na vlaku. Sedaj obiralci niso veliko govorili med seboj, ker bi jih 
govorjenje oviralo pri delu. Jedlo se je zelo malo in najprizadevnejši sploh niso hodili na kosilo. 
Ob obiranju je jedel suh kruh z umazanimi rokami, na katere se je lepil grenak rumen hmeljev 
pelod. Koliko strupa od škropljenja hmelja s strupenimi pesticidi si pri tem zaužil se ni nihče 
vprašal. Nekatere matere so prinesle skromen obed na njivo in tam je obiralec pod  krošnjo 
hmelja v nekaj minutah pojedel kosilo. V tem času mu je mati obirala in izpada ni imel 
nobenega. Prišli so dnevi dežja, kar je bilo za obiralca najhuje. Tudi, ko je deževalo se niso 
umaknili pod streho. Na glavo in hrbet so si nataknili jutasto vrečo in z njo ob nevihti 
nadaljevali z delom. Mokra hmeljevina se je oprijemala golih rok in povzročala skeleče rane. 
Na nadležne obade in drugi mrčes se ni bilo vredno ozirati. Vsak je imel samo en cilj, čim več 
nabrati. Ko se je pričel šolski pouk, smo nadaljevali z obiranjem hmelja vsak dan po pouku. 
Med obiralci sem bil vedno med najuspešnejšimi. Z zasluženim denarjem sem si kupil zimsko 
obutev in šolske potrebščine. Če pa je še kaj ostalo, mi ga je mati v času denarne stiske brez 
vrnitve odvzela. Sledile so nove delovne akcije in s tem popolnitev denarnice. Temu se je reklo 
srečno otroštvo, kar je v tistih časih tudi bilo, ker nismo poznali blagostanja, katerega so ga 
bile deležne kasnejše generacije. Tako so živeli nekateri v povojnem času. Vendar se je drugim 



že svetlikalo blagostanje, ki so ga bili deležni kot potomci elite, ki se je pričela pojavljati v 
socializmu. To so bili eni od »onih tam gori«. Ti ne boš nikoli deležen teh bonitet, ker nimaš 
pravega rodovnika. » Stanu se svojega spomni in upogibaj hrbet še naprej. Mogoče pa tvoja 
zvezda še ni vzšla.« V Srbiji pravijo: Pouzdaj se use i u svoje kljuse! Morje bo še naprej valovalo. 
Morda, boš tudi ti kdaj zabredel vanj. 
 
Podjetni, a vendar srečni  šolar. 
  



PARTIZAN KOT BOREC BREZ OROŽJA 

Partizansko vojsko so sestavljali  zanesenjaki, ki so se hoteli upreti okupatorju in so se 
vključevali v OF in komunistični revolucionarji, ki so vojno stanje v deželi hoteli obrniti v svoj 
prid in po vojni prevzeti oblast. S terorjem nad nemočnim prebivalstvom in spretnim 
manevriranjem med političnimi predvojnimi strankami jim je to tudi uspelo. V svoje vrste so 
vabili prostovoljce in ker teh ni bilo dovolj, so jih pridobivali tudi s prisilo. 
Eden teh, ki mu ni bilo kaj dosti do političnega mešetarjenja in ideoloških doktrin je bil tudi 
moj oče. Okupatorja je sprejel kot dejstvo, proti kateremu posameznik nima kaj storiti. To naj 
opravi oborožena sila države, katera je bila napadena od agresorja. Več mu je bilo do svojega 
posla, v  katerega se je slej ko prej posredno že vmešavala vojna. 
Prvi napad nemške vojske je doživel kot branilec  države v Zagrebu in pripadnik 
starojugoslovanske vojske. Kot mitraljezec je bil med bolj izpostavljenimi vojaki. Najbližje 
srečanje s kroglo je bilo, ko ga je  ležečega  za mitraljezom zgrešila za centimeter nad glavo in 
mu prestrelila nahrbtnik. Okupacija države je bila zaključena v nekaj dneh. Poražena 
jugoslovanska vojska se je razkropila po načelu »vsak na svojo stran«. Poslej je okupacijo 
preživljal kot trgovec na svojem domu, kjer je imel svoj mali lokal. Vas in okolica je sprejela 
okupatorja kot izvršeno dejstvo. V tem delu doline so prebivalci tri leta živeli v  relativnem 
miru. Poleg dela za preživetje so morali hoditi na tečaj nemščine. Pri  preverjanju znanja svojih 
slušateljev, je predavatelj v nemškem jeziku vprašal udeleženca tečaja po lastništvu in pokazal 
na obešalniku viseč klobuk. Seveda se je učenec zibajoče dvignil, malo popraskal po glavi in 
odgovoril:  Ich bin, ich bin…, moj je. Še dobro, da so Nemci  izgubili vojno pri tako nemško 
govorečih državljanih.     Gorje in trpljenje so domačini  dočakali s prihodom Šlandrove brigade 
v poletju 1944. Ta je pričela novačiti borce za v novo ustanovljeno Zidanškovo brigado. 
Sredi julijske noči v letu 1944 je prihrumela na vhodna vrata hiše skupina partizanov. Vodil jih 
je partizanski  aktivist brez vidnega čina. Spremljali so ga mlajši partizani, oblečeni v obleke 
raznih vojska. Ropot in razbijanje po vratih je bilo glasno, kot bi se v vrata zaletel tovornjak. 
Očitno so se preveč  zavedali gospodarja  trenutne  situacije. »Z nami greš!« To je bil edini 
pozdrav, ne da bi se kdo predstavil. 
»Ne morem, ker  vodim trgovino?« 
»Ja kakšno trgovino neki. To ti bomo mi rekvirirali in potem ne boš imel kaj prodajati.« 
Kmalu po tem grobem in nevljudnem srečanju je moral oče zapustiti dom in se priključiti 
skupini pred hišo, v kateri je ob bledem soju lune spoznal še nekaj bližnjih in daljnih sosedov. 
Pot jih je vodila v smeri trojanskih hribov. Pod Čemšeniško planino so potem  imeli nekaj časa 
začasno taborišče. Dodeljen je bil v četo triindvajsetletnega Maksa. To je bila četa nabornikov 
brez orožja. Potem, ko se je četa številčno povečala, so zavzeli položaje med zagorskimi hribi 
in Limbarsko goro nad Moravčami. Oboroženi del čete je prevzel nekaj aktivnosti pri nabavi 
orožja. Napadli so nekaj manjših postojank v Zagorju in okolici. Vendar so bili pri tem dokaj 
neuspešni in na novo mobilizirani borci so ostali še naprej neoboroženi.  Tako je prišel 
trenutek, ki je očetovo partizanstvo obrnil popolnoma na glavo. 
Po dolgem maršu je četa prispela do domačije Smrkolj nad Kolovratom pri Izlakah. Nekateri 
omagani  tovariši  so takoj popadali po tleh pod sadnim drevjem in zaspali. Oče si je našel 
mesto prenočevanja nad hlevom. Komandant je četo zavaroval z dvema stražarjema na 
spodnjem robu jase pod kmetijo. Ob prvem svitu sta vstala komandant in pomočnik in se 
razgledala po okolici. Tedaj opozori pomočnik komandanta: »Glej, naši so že na pohodu!«  Max 
bolje pogleda in krikne: »To niso naši, zelenci so!« Zdaj ni bilo več časa za ukrepanje. V tistem 
trenutku dobi udarec s polenom po glavi, da se mladenič  sesede. Komaj se dvigne, ga policist 



že v drugo udari po glavi. Očitno se je del patrulje že spodaj odcepil od kolone in zaobšel  jaso. 
Zaropotala je strojnica in pobila del spečih borcev. Ubit je bil tudi eden od  stražarjev, medtem  
ko je drugemu uspelo pobegnil v gozd. Trenutke groze so preplavili klici Nemcev k predaji.  
»Hände hoch! Hände hoch!« Počasi so pričeli lesti s hleva posamezniki z dvignjenimi rokami. 
Očetu, ki je spal na podu, so bili streli prizanešeni. Z dvignjenimi rokami in brez orožja je stopil 
pred pobesnele gestapovce, ki so še vedno rjuli nad nemočnimi ujetniki in grozeče   merili 
vanje z nabitimi puškami. 
Z ujetimi partizani so Nemci ravnali zelo surovo. Najbolj so pretepali komandanta Maksa. Ujete 
borce so zvezali za roke v pare in jih zastražili. Ob 14. uri so zažgali Smrkoljevo domačijo in v 
ogenj vrgli ustreljeno partizanko. Ogenj je uničil hišo in hlev, v katerem je zgorelo šest glav 
živine. Uničujoči plameni so zajeli še sosednjo Štrekljevo hišo, kjer je zgorelo pet živali. Rešili 
so le konja, katerega so Nemci odpeljali s seboj. Privezane za konjsko vprego, so jih privedli do 
Trojan in jih s tovornjaki  odpeljali   v celjske zapore. Tu so jih na postaji v vrvežu radovednih 
Celjanov razkazovali množici. Tu je očeta prepoznala nekdanja naša domačinka, Škrabarjeva 
Minka. V tej zmešnjavi  ji ga je uspelo potegniti med  množico radovednežev, kajti njegov izgled 
ni bil nič kaj vojaški. Doma ga je preoblekla v moževo obleko in potem je počasi pešačil proti 
domu. 
»Kaj ali nisi več v partizanih?« se je začudila mati ob njegovem prihodu. »Ali si dezertiral?  
Čudila se je elegantnejši obleki, kot jo je imel ob odhodu. Ni mogla verjeti, da bi partizani dajali 
boljše obleke, kot so jih imeli posamezniki ob nasilni mobilizaciji. Vprašanj je bilo še veliko, 
preden ji je razložil vso zgodbo med partizani. 
Naslednje dni je stopil po nasvet  k vranskemu županu gospodu Wagnerju. Z županom sta bila 
že pred odhodom v partizane dobra prijatelja. Kot Dunajčan je bil do svojih krajanov vedno 
prijateljski. Oče mu je svojo kratko avanturo med partizani podrobno opisal, na katero se je 
možakar nekoliko zamislil. »Nobenih možnosti nimate več doma mu je odvrnil. Ko bodo gošarji 
ugotovili, da ste ponovno doma, vas bodo odpeljali in potem je vprašanje, če se še kdaj vrnete 
domov.«  Takoj morate zapustiti dom in se odseliti v tuj kraj.«  »Kam pa naj grem«, je ves 
zgubljen vprašal sogovornika. Poskusil vam bom pomagati. Čez nekaj dni je župan Wagner 
uredil njegovo premestitev k nemškemu učitelju na Dravsko polje. Edino ena napoved 
osvoboditeljev se mu je zagotovo izpolnila. Njegova trgovina se je resnično rekvirirala. V 
zahvalo »tem uslugam«,  potem petnajst let ni mogel več dobiti službe v svojem poklicu. Za 
njega je ostala le še macola v kamnolomu. 
Oče se je ves čas življenja ogibal tematiki iz njegovih borčevskih doživetij. Nekaj malega je 
vedela povedati mama, pa še to v priliki, ko je bilo govora o njegovih »junaštvih«.  Podrobnejšo 
pot njegove čete je moč prebrati v knjigi »Zidanškova brigada«. 
 
Pričevanje  potomca  osvoboditeljev. 
  



»TUJEGA NOČEMO, SVOJEGA NE DAMO!« 

Vojna v Evropi se je uradno končala 9. maja 1945, čeprav so zaključni boji trajali še marsikje 
po Evropi. Slovenska partizanska vojska je prišla v Ljubljano 10. maja in se še isti dan 
predstavila  z balkona univerze meščanom Ljubljane. V tem času so bile osvobojene vse etične 
meje razen Benečije. Na Prevaljah je nazadnje utihnilo orožje, ko se je predal general Löhr. 
Proti koncu vojne v decembru 1944 se je sestal krog ljudi iz Slovenske zaveze in ustanovil 
Narodni odbor, ki bo ob koncu vojne predstavljal zakonito oblast na Slovenskem. Zavzemal se 
je za Slovenijo v okviru federativne kraljevine Jugoslavije pod dinastijo Karađorđevićev. 
General Rupnik se je z privolitvijo Nemcev proglasil za poveljnika domobrancev, s katerimi bi 
se branil pred jugoslovansko armado na območju Gorenjske. Tu bi se povezal z anglo-
američani. Načrt je padel v vodo in general se je odpovedal vsem funkcijam.  S sporazumom 
med Nemci in Narodnim odborom  je kljub temu prevzel oblast nad Ljubljansko pokrajino. S 
Slovensko narodno vojsko naj bi se spopadel z jugoslovansko, kjer pa ni mogel uspeti in se je 
8. maja pričel umikati na Koroško. Tu so jih zajeli Britanci in jih v dogovoru  s Titom o repatriaciji 
izročili komunistom. Sledil je poboj vrnjenih. 
Čeprav je uspelo partizanom prodreti  že 1. maja do Trsta, se je potem zapletlo, ko so teden 
kasneje tja prispele novozelandske enote v okviru zaveznikov. To je napovedovalo 
nepričakovane težave glede vprašanja mej, katerih razsežnost se takrat še ni slutila. 
Prevladoval je občutek zmagoslavja. Še isti dan, ko je bila ustanovljena vlada, je poročal Kardelj 
Titu, kaj počnejo Britanci s pošiljanjem svojih čet v Trst.  Zavezniki so  potem postavljali 
zahteve, ki so pomenile izvzetje Trsta iz kontrole jugoslovanske armade. 
Takšen razvoj dogodkov je vplival , da se zavezniki niso mogli poenotiti glede mej in vojne 
odškodnine Vprašanje meje med Italijo in FLRJ so potem skušali rešiti na mirovni konferenci v 
Parizu. Edvard Kardelj, ki je vodil  jugoslovansko delegacijo, se je zavzemal za etnično načelo. 
Za samo mesto Trst so predvidevali položaj svobodnega mesta v realni uniji z Jugoslavijo, tako 
rekoč sedme republike. Svoje predloge razmejitve so pripravile tudi ZDA, VB, Francije in SZ. 
Omeniti je treba, da so v času konference pripravili Jugoslovani velike manifestacije na spornih 
območjih. Ti so segali od Tržiča in Monfalconeja preko Trsta, Kopra, Buj do Novega grada. 
Osvojen je bil francoski predlog kot kompromis med prizadetimi. Jugoslavija je dobila 
Primorsko, Istro, Reko in otoke z Zadrom, kar so veliki podpisali 1947 v Parizu. Iz Trsta in dela 
Istre so ustanovili STO ( Svobodno tržaško ozemlje). To je bilo razdeljeno na cono A pod anglo-
ameriško upravo in je zajelo Trst in okolico, ter cono B pod jugoslovansko upravo s sedežem v 
Kopru. Sledila so nesoglasja glede guvernerja in tako je STO postalo eno prvih kriznih žarišč 
sodobnega sveta, razdeljenega v dva bloka. Razmere so se zaostrile leta 1952, ko so zahodni 
zavezniki sklenili prepustiti  cono A v upravljanje Italijanom. Kriza je dosegla vrhunec v letu 
1953, ko sta obe strani skoncentrirali veliko vojaštva na obeh straneh. Jugoslavija je bila 
pripravljena z orožjem preprečiti vstop italijanskim enotam v cono A. Sledile so množične 
demonstracije po Sloveniji. 
Hodil sem v tretji razred, ko so se odnosi med Italijo in Jugoslavijo močno zaostrili. Pod orožje 
je bilo vpoklicanih veliko civilistov do svojega štiridesetega leta. Napetost na meji se je iz dneva 
v dan stopnjevala in malo je manjkalo, da ni prišlo do spopada. Priprave na vojno so se pričele 
čutiti že v zaledju. Skromne zaloge živil, ki jih ni bilo dovolj že vse od vojne dalje, so po 
trgovinah hitro kopnele. Med ljudmi se je veliko govorilo o prihajajoči vojni za Trst in Gorico. 
Vpoklic v vojsko so trpele družine, ki se niso še dodobra opomogle od II. svetovne vojne.  Po 
mestih in trgih so se odvijale velike manifestacije v podporo priključitvi obeh mest naši državi. 



Na pobudo od zgoraj, je dobil tistega davnega leta 1953 naš upravitelj osnovne šole nalogo o 
organiziranju protestne manifestacije na Vranskem. Takrat se je šolanje še delilo na OŠ do 
četrtega razreda in na nižjo gimnazijo do osmega razreda. Pričetek je bil nadvse buren in v 
pričakovanju nenavadnosti. Vse razrede s paralelkami so strpali v večji razred in učenci so 
malodane čepeli drug na drugem in čakali na nadaljnje dogodke. Takšne situacije in nered so 
učenci radi doživljali, ker takrat ni bilo primernega nadzora in se ni iskalo prestopnikov. 
Tovarišice učiteljice so zavzele prostor ob tabli in mrko pogledovale po učencih.  Potem je 
vstopil v razred tovariš upravitelj, ki je bil videti le ob izrednih slučajih. Ves bled v obraz in hudo 
pretresen je povzel besedo. V dramatičnem tonu je orisal politično situacijo med državama in 
posebno še bližajočo nevihto, ki se je zgrnila nad našo domovino. Veliko besed je bilo še iz 
partizanskega izrazoslovja in takratne povojne evforije. Njegov učinek je bil tolikšen, da je 
nekaj vročekrvnežev iskalo okrog sebe primerno gorjačo za obračun s prvim Italijanom, ki bi 
se po čudnem naključju našel v bližini. Svoj nagovor je zaključil s svojstveno prispodobo. 
»Italijanski fašizem je propadel. Vendar skuša ta podobno kot ubita žival pred zadnjim 
izdihljajem še enkrat brcniti. Očitno se sovragi na oni strani meje ne zavedajo s kom imajo 
opravka.« Potem so nam razdelili  manifestativne rekvizite in odvihrali smo na cesto. Na čelu 
kolone je z državno zastavo v roki stopal repetent Polde, ki je svojo osnovnošolsko izobrazbo 
zaključeval v četrtem razredu. Takšen je bil takrat režim v našem šolstvu. Po trgu smo se drli 
na vse grlo in skandirali razna gesla in parole, ki si jih je izmislil tovariš. »Trst je naš! Trst Gorica, 
naša je pravica! Življenje damo Trsta ne damo! Tujega nočemo, svojega ne damo!« Tržani 
Vranskega v svojem življenju kaj podobnega še niso doživeli.  Kovač  Kondi, ki je imel svojo 
kovačijo tik ob cesti, je ravno tedaj koval konja in ta dogodek ga je tako prevzel, da je moral 
lastnik konja  držati njegovo nogo skoraj uro časa v zraku, preden je od dogodkov prevzet  
kovač nadaljeval z delom.  Žal so se naša skandiranja izkazala za nepotrebno blefiranje. Takrat 
sem se prvič in zadnjič drl po trgu na vse grlo. Drenje je vsebovalo tudi neprimerno izrazoslovje, 
pa kdo bi to opazil.  Dogodki so tekli svojo pot in po zamisli velikih. Meje nismo premaknili niti 
za meter. Med zavezniki jugoslovanskih želja je bila le SZ, kar pa ni bilo pomembno. Churchill  
kot zavzet nekomunist in nasprotnik Stalina in vsega kar je dišalo po komunizmu, je takrat 
izjavil: »Rusom ne bomo nikdar dovolili, da pridejo preko Trsta na Jadransko morje.«  Tu je 
zrno resnice, da je Tito zapravil Trst že med vojno, ko je bil na napačni strani. Ima pa opravičilo, 
da ne bi bil nikdar na Belem dvoru brez Rusov in njihove komunistične ideologije. 
 
Veseli protestnik 
  



UDARNIŠKI HORUK MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 

Po koncu druge svetovne vojne je množica mladih fantov in deklet začela organizirano 
obnavljati Jugoslavijo. Sedem desetletij mineva, odkar se je začela množična obnova porušene 
in bolje rečeno zaostale države Jugoslavije. Vroča poletja so zaznamovale številne udarniške 
akcije mladih. Za nekoga je bila čast, za drugega odskočna deska v lepše življenje, ko lahko 
postaneš pomemben kot politik. Tedanje brigadirsko delo je združevalo mlade, polne idealov 
in delovne vneme. Korenine mladinskih delovnih brigad segajo že v čas vojne, ko se je kot 
tekmovanje v letu 1943 pričelo z nabiranjem zelišč in sadežev. Kasneje se je razmahnilo pri 
odstranjevanju ruševin, obnovi domov in pri delu na poljih.  Večji zalet je sledil z izgradnjo 
avtoceste bratstva in enotnosti, Novega Beograda, novih železniških prog po zaostali Bosni in 
proge Beograd- Bar. Gradile so se tovarne in hidroelektrarne. Močnejši politični pridih so te 
delovne akcije dobile v prvih letih po vojni do leta 1952. Oblast je na tak način brezplačno 
pridobila delovno silo za povojno obnovo. Stranski učinek je bilo druženje in vzgoja mladine v 
bratstvo in enotnost narodov, kjer se bo narod pomešal med seboj in zgladil nacionalne razlike. 
V brigadah so se organizirali izobraževalni tečaji in pridobivala spričevala. Množice so prihajale 
domov z vozniškimi izpiti in priporočili za sprejem v solidne službe. Olajšan jim je bil študij na 
visokih šolah. S takšnimi bonitetami se je mladina na veliko vključevala v tovrstno delo. Iz 
tistega obdobja so znane udarniške nedelje, ko so prišli ljudje iz mesta na deželo  delat v obliki 
delovne obveznosti. Ta čas ni poznal razlik med poklici in intelektualci. Na tak način so 
zdravniki prispevali svoj delež pri izboljšavi zdravja prebivalcev na vasi. 
V letu 1958 je organiziral ljudski odbor na Vranskem delovno akcijo učencev zadnjih razredov 
na šoli. Vodil nas je znani aktivist- komunist Borštnar. S sekirami na ramah smo odšli v 
oddaljeno hribovsko vas Jakov dol. Tu smo se lotili sečnje brezovih dreves v Maroltovi hosti. 
Rečeno nam je bilo, da je breza med smrekami in bukvami parazitsko drevo in se ga mora 
odstraniti. Posekanih je bilo kar nekaj belih lepotic in spravljenih na kupe. Te je gospodar 
pospravil in so jih potem doma pokurili v obliki butaric. Gospodinja  Maroltka je spekla  v 
zahvalo črni kruh, ki nam je nadvse dobro teknil. 
V petdesetih letih so se pričele določene aktivnosti v prid izgradnje plavalnega bazena na 
Vranskem.   S posameznimi akcijami so pričeli mladinci že v prvih letih po vojni na obrobju 
nogometnega igrišča, vendar je delo zastalo od meni neznanih razlogov. Slabo in nikoli 
dodobra izkopano jamo je zalila deževnica in potem jo je porasla trava. Trška otročad jo je 
pozimi koristila za priložnostno drsališče. Ob koncu desetletja in začetku šestdesetih je ideja 
ponovno zaživela. Ker ta ni nikoli zamrla in tudi tovrstne potrebe so narekovale z 
nadaljevanjem del, so aktivisti organizirali mladino za izgradnjo bazena. Vendar se je v 
desetletju spremenila lokacija bazena. Kopati se je pričelo na nacionaliziranem zemljišču, 
streljaj daleč od prvotne zasnove. Mladcev za akcijo ni nikoli primanjkovalo in nova jama je 
bila brez mehanizacije izkopana v tem poletju. Kako se je kasneje betoniralo ne morem 
komentirati, ker sem bil na šolanju v Ljubljani. Da so se potem pokazale nekatere 
pomanjkljivosti, je bilo skoraj za pričakovati. Voda v bazen je bila napeljana iz Podgrajščice, ki 
izvira nedaleč stran kot kraški potok in je primerna bolj za pitje kot za kopanje. Ko se je voda v 
bazenu brez filtracije ogrela na znosno temperaturo, je bila prekrita z mrtvim mrčesom in 
kobilicami. Tudi travnih bilk, ki jih je nanosil veter ni primanjkovalo. S pozidavo gostinskega 
objekta ob bazenu, so aktivisti uredili ogrevanje vode na sončno energijo. Vse je kazalo na 
uspeh in prepotrebno pridobitev, ko je kasneje zatajilo upravljanje objekta  in lastništvo 
zemljišča. Z denacionalizacijo zemlje in vsega ostalega se je pojavil potomec nekdanjih 
lastnikov in s tem je propadel ves naš trud v preteklosti. Bazena ni več. 



Bil sem v zadnjem letniku šolanja v Ljubljani, ko me je tovariš upravnik Železničarskega doma 
v Šiški zadolžil kot  predsednika gojencev v internatu, da zberem skupino desetih dijakov za 
delovno akcijo na Vogarju nad bohinjskim  jezerom. Dobili smo nalogo za zasutje vodovodnih 
cevi, ki so oskrbovale z vodo železničarski počitniški dom. Akcija naj bi trajala nekaj dni v času 
šolskega časa. Nekdo nas je pripeljal do vznožja gore in pot smo nadaljevali kot planinci. 
Prehrano in orodje za delo nam je nudil planinski dom in počutje je bilo prijetno. Vendar je bil 
kmalu prisoten problem zasipanja cevi v plitvo izkopan jarek. Lahko je zasipanje na področju, 
kjer je dovolj potrebnega materiala. Žal je tu v visokogorju malo ali skoraj nič zemlje. Nekaj 
kamenja se je že nagreblo, a ta ni primeren in ga tudi ni bilo dovolj za zaščito pred nizkimi 
temperaturami. V plitvino smo metali mah in toliko kamenja, da se je prekrila cev. 
Kljub vsemu smo zadovoljili upravnika planinskega doma, ki nam je dal zeleno luč za odhod 
domov v internat. Pri upravniku dijaškega doma smo potem dobili nekaj »točk« in pohvalo. 
V naslednjih letih je bilo mladinskih delovnih akcij vedno manj. Povojna evforija se je polagoma 
umirila in udarniška dela so poslej zamenjali  stroji z minimalno potrebnimi delavci. Z 
osamosvojitvijo Slovenije se je ohladilo tudi »bratstvo in enotnost« jugoslovanskih narodov in 
mešanja  krvi. Nadomestilo ga je sovraštvo in vojne med »bratskimi« narodi. Pokazala se je 
neučinkovita praksa prisiljene ljubezni (posiljevanje z nepristnostjo). 
 
Zavedni udarnik 
  



KRIZNI POVOJNI ČAS 

Življenje v povojnem času je bilo obupno. V trgovini ni bilo moč  kupiti skoraj ničesar. Hrano in 
druge življenjske potrebščine je bilo moč kupiti le na bone. Pod okriljem OZN je prihajala 
pomoč v obliki UNRA paketov. Žal so se pričele pojavljati prve anomalije pri delitvi pomoči. 
Sovjetska zveza je zavračala to pomoč in enako njene satelitske države. Med ljudstvom so 
krožili aktivisti in hvalili novo oblast ter ovajali njene kritizerje. Na veliko so se na ta način 
polnili zapori in med ljudstvom je vladal strah pred ovaduhi. Meje so se hermetično zaprle in 
s tem so se prebegi  onemogočili. Skoraj vsi so se končali s smrtjo na mejnem območju. 
Nova oblast je prevzela vajeti brez vsakih izkušenj. Vsi so bili predvojni revolucionarji, brez 
zaključene izobrazbe. Krožili so med tovarnami in podjetji  in ščuvali delavce k štrajku. Lastniki 
tovarn so jih prosili, naj delavcem ne mešajo glav in naj jih puste delati. Revolucionarji so 
pogosto mlajši ljudje. Ko je Maximilijan Robespierre izvajal francosko revolucijo leta 1789, je 
bil star 31 let. Lenin je imel med oktobrsko revolucijo 47 let. Tito je revolucijo naredil pri 53 
letih. Mao ce Tung je oblast prevzel pri 56 letih. Najmlajši med njimi je Fidel Castro s svojim še 
mlajšim somišljenikom Che Guevaro, ki sta skupaj  revolucionarila šest let, preden je Fidel 
prišel na oblast. Vsi so uvedli v svojih državah komunizem in priskrbeli svojim državljanom 
bedno življenje. 
Udarniško delo se je razmahnilo takoj po vojni. Organizirane so bile udarniške nedelje. 
Spodbujala  so se delovna tekmovanja in zmagovalci so dobili bone za prehrano ter obleko ali 
pravico do nakupa radijskega aparata, kolesa ali kaj vrednejšega. Zelo cenjeno je bilo potrdilo 
o opravljenih »50 ur za socializem«, s katerim se je dalo odpreti trdnejše zaprta vrata. 
Udarništvo je bilo organizirano celo med otroci, za katere so organizirali »dide« (DID , dom 
igre in dela). Vzporedno z obnovo so tekle priprave za nacionalizacijo premoženja in agrarno 
reformo. Z zakonom je bila odvzeta zemlja večjim kmetom, veleposestnikom in cerkvi. 
Organizirano je bilo zadružništvo po sovjetskem vzoru. Vendar je  nastala  velika zmeda po 
sporu z Rusi. Kako graditi socializem, ko ni več vzornika? V kmetijstvu se je še naprej sledilo 
ruskemu modelu. Vendar se zadruge niso obnesle. Pričele so se iskati nove poti in prišlo je do 
samoupravljanja. Uvedli so se delavski sveti. Ves čas kriznega ekonomskega obdobja je 
prihajala pomoč z zahoda in malo omilila življenjske razmere med ljudmi. Tudi represivni 
aparat se je moderniziral z modrimi uniformami in s titovkami na glavi. Naokoli so se vozili z 
novimi kolesi firme Diamant. Udbovci v uniformah so se prevažali z vojaškimi Jeppi, 
opremljenimi s sirenami in modrimi lučmi.  V očeh naroda so bili »šiba božja«. 
Šolarčki te krize in eksperimentiranja komunistov v boljše življenje nismo čutili. Glede na doma 
pridelano hrano z domače njive, lakote nismo čutili. Drugega luksuza, ki ga uživa današnji svet 
nismo poznali. Za nas je bila bog in vrag hkrati le učiteljica. Ona kot pravoverna režimska oseba  
nas je hitro presortirala glede pripadnosti pravi liniji. Naše kljubovanje z domačo krščansko 
vzgojo proti edino pravi, se je vselej obrnilo proti nam.  Bili smo pravi telički, ki se niso znali 
pretvarjati in smo  vedno potegnili kratko. Na božični dan smo ostali doma in ker ni bilo 
argumentiranega opravičila od staršev, je bila odsotnost strogo sankcionirana in vedenje je 
bilo kljub vzornemu obnašanju med letom ocenjeno s štirico. Ta črna pika je povzročila 
epidemijo tudi pri ocenjevanju  drugih predmetov. 
Današnji trije dobri možje so bili strogo ločeni in različno darežljivi. Država je priznavala le 
Dedka mraza in ostala dva zanjo nista obstajala. Zato pa sta bila le doma težko pričakovana. 
Če smo dobili doma poln pehar dobrot in celo sani, je v šoli dala učiteljica vsakemu učencu na 
klop le dva polnjena  bombona, kar je bilo potem doma očetu v velik posmeh in ga je označil 
za ruskega reveža. V letu 1952 je država ukinila verouk v šoli. Prvi smo ga ukinili v Sloveniji. 



Temu je pripomogel najbolj »rdeč« med vsemi, notranji minister Boris Kraigher.  Zlate 
počitnice so bile vedno dobrodošle kljub temu , da se niso razlikovale od prejšnjih. Kopanje na 
mlinarjevem jezu je bila vsakoletna stalnica. Vendar sem jih to leto popestril z gradnjo čolna. 
S sosedovima vrstnikoma smo se dogovorili, da ga skupaj zgradimo. Pripomogla sta mi s svojim 
prispevkom  deske. Ker se je gradil v naši drvarnici, sem bil njegov glavni graditelj. Ime je dobil 
»Lastovica«. Štirimetrsko plovilo je bilo za naše vodne razmere skoraj preveliko. Vendar smo 
se lahko vanj vkrcali celo vsi trije. Počitnice je dobro popestril še  mlajšim vaškim otrokom.  
Jesen je bila zanj usodna, ko ga je neki  barabon odvezal ob povečanem vodostaju in spustil po 
potoku. Nikoli več ga nisem videl. Zadrževanje ob potoku je narekoval skoraj obvezen ribolov. 
Za prvim trnkom, ki sem si ga izdelal iz bucike in so se mi z njega večkrat snele ribe, sem prišel 
do pravega trnka. Do te pridobitve mi je pomagal bratranec, ki mi je pokazal mesto stalno 
nameščene lovne naprave krivolovca iz oddaljenega kraja. Ribe smo lovili z isto palico vsi 
otroci. Neke nedelje popoldan, ko so se že vsi  kopalci porazgubili in sem ostal le še sam, sem 
lovil le še za zabavo in ko nisem nič ulovil, odlomim  vrh palice z laksom in ga odložim ob bližnji 
jablani. Palica obleži nemarno v travi, ne da bi jo pospravil za drugo priliko. Tedaj prideta ob 
potoku dva ribiča z ribiško palico v roki. Eden med njima je bil komunist Borštnar in me takoj 
zaslišal za moje početje ob potoku. Da sem se kopal, je bil v tem trenutku najprimernejši 
izgovor. Pričela sta iskati moj »corpus delikti«. Našla sta le odlomljeno palico in jo sumljivo 
ogledovala. Odvržena palica še ni dokaz o prepovedanem lovu. Drugi dan me je njegov sin, 
kasneje bolj znan iz afere JBTZ, v šoli obtoževal za moj ribolov. 
Čeprav nisem bil strasten gobar, sem v deževnih dneh tudi gobaril. S košaro v roki sem lazil po 
gozdu in oprezal za gobami. Vasi že dolgo ni bilo moč več videti, ko v neki kotanji zagledam 
pred seboj divjo svinjo z mladiči. Mirno je ovohavala  gobane in k sebi klicala svoje mladiče. V 
trenutku me je minila vsaka sla po gobah in postavljen je bil osebni rekord v teku na nizkih 
ovirah. 
Moja stalna zaposlitev pri hiši je bila preskrba mleka. Pričela se je z odhodom brata v Ljubljano 
in je trajala  deset  let. V začetku pri mojih šestih letih sem preskrboval hišo z mlekom po 
bližnjih sosedih. Kakšni vzroki so takrat obstajali, da smo tako pogosto menjavali dobavitelje, 
mi ni znano. Vem le to, da so mamine kaprice in njeni predsodki do higiene nekaterih 
»poslovnih partnerjev« vplivali, da sem zaradi Potokarice moral zanjo nositi mleko še posebej 
od Španove mlečne proizvodnje. Z mojo starostjo smo postajali komitenti že oddaljenejšim  
proizvodnim subjektom. Bodi preklet dan, ko sta sklepala dolgoročno kupčijo moj oče in Pavlov 
Johan. Verjetno je bil ta poslovni dogodek sklenjen v Križnikovi gostilni. Vedno sem ga 
premleval, ko sem brez orodja kopal snežne zamete na brških kolovozih. Pot mi je dnevno dala 
uro in pol bridkega vetra in snega na teh goličavah, kjer imajo tukajšnji kmetje v terasah svoje 
njive. Primerilo se je, da sem zaradi zametene poti zgrešil rob in padel v osem metrov globoko 
globel in pri tem izgubil pokrov kanglice. Večerilo se je že, ko sem ga našel v prekopanem 
snegu, čeprav sem se že vdal v usodo in na pomladno rešitev. 
Zimski čas ima tudi druge potrebe, katere nekateri rešujejo v zadnjem hipu. Tradicionalno ni 
bilo pri hiši nikoli dovolj drv za kurjavo. V štedilniku in kmečki peči je gorelo večji del dneva. 
Priprava kurjave je potekala po tisočletni tradiciji. Tehnike pri hiši ni bilo nobene. Žagalo se je 
z ročno žago, s katero sva na lesenem križu z očetom krajšala dolgo vejevje. Cepljenje polen je 
nato sledilo dnevnim potrebam. 
Kot dolgoletni raznašalec gasilskih vabil na seje članov, sem v nekem smislu postal že 
podmladek gasilcev. Udeleževal sem se že gasilskih vaj, kjer sem pomagal poganjati ročno 
črpalko, ker motorna običajno ni »zalaufala«. Nato sem  dobil zadolžitev za mrliški voz na 
konjsko vprego. Vodil sem evidenco prevozov in ga redno umival. Pri tej dejavnosti je bilo tudi 



nekaj zaslužka. Ob gasilskih paradah in veselicah sem se kot petnajstletnik oblekel v očetovo 
uniformo in paradiral v povorkah. Ob mojem odhodu v veliko mesto je bilo vseh teh avantur 
konec  in potem šel novim dogodivščinam naproti. 
 
Odraščajoči mladostnik 
  



DAN MLADOSTI –TITOV ROJSTNI DAN 

Ob zaključku osnovno šolskega šolanja sem dobil prvič za učitelja profesorja. Mlad profesor je 
prihajal iz Celja in je bil biolog. V osmem razredu je poučeval predmet fizike in kemije. Zaradi 
pomanjkanja primernih kadrov je prevzel še telovadbo. Da pa je bil popolnoma naš, je postal 
še moj razrednik. Njegov pristop in podajanje učne snovi se je močno razlikovalo od vseh 
dosedanjih. Večina učiteljev po vojni je bila tečajnikov. Svojo izobrazbo so morali dopolnjevati 
s seminarji in tečaji. Poudarek pri vseh kadrih je bila moralno politična neoporečnost. Če pa je 
kdo med njimi  imel neprimeren pedigre, ga je močno zatajil in s preselitvijo v drug kraj se je 
ta zabrisal. Na šolah so ostale le redke izjeme, ki niso imele rdeče knjižice in to v primeru, ko 
šolstvo  zanje ni imelo zamenjave. Te ostarele učiteljice iz predvojnih časov so si dovolile, da 
so s svojim prepričanjem hodile v cerkev k bogoslužju. Čeprav je bil naš profesor jugoslovansko 
in režimsko na pravi strani, njegov odnos do učencev ni bil nikoli diskriminatoren ali žaljiv. 
Jemali smo ga za drugega očeta. Vzljubil sem njega in poleg še njegove učne predmete. Brez 
zadržkov nas je puščal v laboratoriju, kjer smo opravljali preprostejše laboratorijske poizkuse. 
Prišel sem do spoznanja, da se učim za sebe in ne samo za ocene. V meni se je naredil neviden 
preskok, ki mi je kasneje olajšal in odprl prenekatera vrata.  Trenutek, ko se človeku »odpre«, 
postane potem zanj vse otročje lahko. Pri telovadbi je opravil selekcije po sposobnosti 
posameznika in pristal sem med najboljšimi v teku. 
V aprilu je prišlo na šolo vabilo z ministrstva za izobraževanje glede udeležbe  Ob žici okupirane 
Ljubljane. Šola se je vabilu pozitivno odzvala in pričeli so se vsakodnevni  treningi na 
dvajsetkilometrskih razdaljah. Velikokrat  smo pretekli  daljo do Trojan ali do Motnika in sedaj 
vsakokrat obujam  spomine, ko sedim za volanom na tej relaciji.  S primerno kondicijo smo 
prišli v Ljubljano in potem nas je naš profesor  prepustil k startu in tekaški vnemi. Enaindvajset 
kilometrsko razdaljo je peterka pretekla v takšnem tempu, da smo ga potem mi čakali na cilju. 
Rezultat je bil odličen in na šoli smo dobili priznanje. 
V SFRJ je bil 25. maj praznik jugoslovanske mladine. Za svoj praznik ga je določil SKOJ, ko je 
praznoval  Tito svoj rojstni dan. Na ta dan so potekale razne športne prireditve in proslave po 
vsej državi. Zaznamovala ga je Štafeta mladosti, oziroma Titova štafeta. Potekala je skozi vse 
jugoslovanske republike in svojo pot zaključila 25. maja v Beogradu na stadionu JNA, kjer je 
bila predana v roke ljubljenemu predsedniku. Na stadionu je bila svečana prireditev z udeležbo 
več tisoč mladih iz vse Jugoslavije. Nosilci štafete so bili izbranci, ki so se izkazali pri učenju, v 
športu ali v družbeno-političnem delovanju. Na ta dan so bili pionirji sprejeti v ZSMJ. Pričetek 
teh manifestacij sega v leto 1957, ko jo je kot zadnji nosilec palice, pozneje znani hrvaški 
komunist Mika Tripalo, predal v roke maršalu. Ta isti gorečnež je potem leta 1971 skočil Titu 
za vrat, ko ga je izdal in skupaj z znanilci hrvaške pomladi  še njegovo bratstvo in enotnost. 
Njegova perspektivna politična pot je bila v hipu zatrta. Slovesnosti ob Dnevu mladosti so se 
neprekinjeno nadaljevale vse do predsednikove smrti in še potem do leta 1982. 
V maju so se pričele organizacijske priprave za Dan mladosti.  25. maja je bila vsako leto na šoli 
slovesnost, začinjena s športnimi manifestacijami.  Start teka Titove štafete je bil določen že 
več dni prej s trškega središča na Vranskem ob drugi uri. Določen sem bil kot predstavnik šole 
poleg predstavnice mladine in zastopnika zadružnikov za prvega nosilca štafetne palice.  Moje 
vrline je šola poznala tudi v umetnosti risanja. Tovarišica slovenščine je sestavila tekst s 
pozdravi in lepimi željami našemu dragemu Titu in te sem umetniško vnesel in narisal na 
čestitko, katera je bila potem dana v štafetno palico. Postal sem med redkimi ali morda edini 
v državi, ki je Titu napisal čestitko in mu jo tudi ponesel. Ob velikem ceremonialu, ki je bil ob 
tem, je startala naša trojka in ponesla štafeto do prve predaje. 



Prvič in zadnjič v življenju sem bil posut  s kopico cvetja, katerega so zmetali v nas  štafetne 
nosilce navdahnjeni učenci.  Nadaljnji nosilci so bili solisti in njena etapna pot se je končala v 
Celju. Tedaj sem verjel, da bo »moja čestitka« res končala v njegovih rokah. Temu primerno  
sem bil tudi ponosen ob tem dogodku. Tedaj še nisem vedel, da je njegov datum rojstva 
izmišljen in umetno določen v najlepši letni čas. Koliko superlativov je bilo o njem napisanih in 
samo čudil sem se, da ni imel revolucionar  več doktoratov. Njegovo bojevanje je bilo eno 
samo zmagoslavje in pred njim so se lahko skrili vsi generali druge svetovne vojne. Sedaj po 
enainsedemdesetih letih slišim, da je TO v eni  sami akciji zaplenila več orožja, kot njegovi 
partizani v štirih letih. Priznam, da je prevzel klavrno dediščino od predhodnikov, vendar bi 
lahko bolje izkoristil darežljivost Marshalovega plana in povojne pomoči Zahoda. Držal se je 
svojega obubožanega zaveznika, ki mu je omogočil prestol v Jugoslaviji. Čeprav se ga je bal kot 
»hudič križa«, mu je ideološko verjel vse do njegove smrti. Po sporu z njim ni upal nikoli več 
prestopiti meje njegovega »raja«. Po kostanj v žerjavico je pošiljal svoje najbližje, katerih glava 
ni bila toliko vredna. Brez zmote lahko rečemo, da je imel sebe najraje. Kljub vsemu smo se tu 
in tam imeli lepo in da sedaj po dolgih letih obujamo spomine. 
 
Nosilec Titove štafete. 
 
 
  



POVOJNA KOMUNISTIČNA DIKTATURA 

V začetku petdesetih let so komunisti že trdno držali oblast v svojih rokah in imeli vse vodilne 
položaje v državi. Kruto so opravili z vsako morebitno opozicijo. Nekaj jih je izginilo, drugi so 
odsedeli dolge zaporne kazni. Posamezniki ali manjše skupine, ki niso mogli sprejeti 
komunizma, so rovarili potem proti državi v tujini, a jim je bila tajna policija vedno za petami. 
Udba jim je sledila in jih ugrabljala na vse nelegalne načine ter jih tajno pretihotapila v državo. 
Obsodba je bila vedno enako kruta. Likvidacije so se opravljale tudi v tujini. Ubitih je bilo več 
nedolžnih žrtev posebno še, kadar so bile nastavljene mine v objektih ali javnih prevoznih 
sredstvih. Prihajalo je do terorističnih akcij, kot je  zrušitev JAT-ovega letala, zaradi 
podtaknjenega  eksploziva. Pri tem je po čudežu preživela le stevardesa, ki se jev trenutku 
eksplozije nahajala v repu letala. V Beogradu so v kinodvorani nastavili mino in prišlo je do 
tragedije. Tudi jugoslovanska tajna policija je rovarila po tujini. Najaktivnejša je bila na 
Koroškem, kjer se ni dosledno upošteval  7. člen meddržavne pogodbe. Stalno so bili rušeni  
spomeniki in table z dvojezičnimi  krajevnimi napisi. V teh nečednih poslih sta bila ujeta v 
Velikovcu dva slovenska udbaša, ko sta razstrelila njihov muzej. 
Spor Jugoslavije s Sovjetsko zvezo je povzročil veliko zmede in težav. Kako graditi socializem, 
ko nimaš več vzornika? Prevzeti centralistični model upravljanja je bil preprost. Z vrha poslane 
direktive je po oblastni hierarhični stopnji vsakdo znal reševati ukaze.  Potem pa je prišlo do 
zmede. Potrebno je bilo iskati nove poti. Vendar je v kmetijstvu oblast še naprej sledila 
sovjetskemu vzoru. Le v industriji ga je počasi začela opuščati in uvajati delavske svete in 
prvine samoupravljanja. Gospodarsko zaporo so najprej začutili ljudje v mestih. Slaba preskrba 
je povzročila kljub prisilnemu odkupu precej nezadovoljstva. To je bila voda na mlin 
komunizmu sovražni emigraciji, ki si je obetala celo prevrat. Seveda je to preprečila UDBA. 
V takem ozračju je oblast sklenila pospešiti razvoj kmetijstva. Povsod se je delalo na povečani 
produktivnosti in na idejnopolitični ter kulturno-prosvetni  vzgoji na vasi. Množično so 
ustanavljali zadruge po vzoru kolhozov. Prvotne zadruge so gospodarile z zemljo, ki je bila v 
lasti države, za nove pa so morali zemljo dati kmetje, katere so razlastili z agrarno reformo. 
Odpor je bil hud in primerilo se je, da so pošiljali domov na izredne dopuste celo vojake, 
indoktrinirane z novo politiko, ki naj bi prepričali domače za včlanitev v zadrugo. Zadruge se 
niso obnesle in leta 1952 in 1953 je prišlo do zloma politike kolektivizacije vasi. 
V tem času se je pričela izgradnja nove magistralke skozi Savinjsko dolino. Trasa nove ceste se 
ni ozirala na uničenje najlepših obdelovalnih površin. Njive je cesta presekala na dvoje in iz 
njih so nastali zelniki, ki so jih kmetje nato opuščali in spreminjali v travne površine. 
Gospodarnost stare Avstrije z zemljo je komunizem popolnoma razvrednotil. Kmečko 
populacijo je celo silil v mesto. Odnos družbe do kmeta je bilo skrajno ponižujoč  in kmet je bil 
obdavčen, da je delal samo še za davke. Z deset hektarov določenega maksimuma obdelovalne 
zemlje in brez  mehanizacije je kmet težko zadovoljil državo z visokim davkom. 
Kmet Ludvik je prevzel kmetijo v tem najneugodnejšem času. Kmetijskih  strojev, s katerimi  bi 
dvignil delovno storilnost in hektarski donos, teh ni imel. Delal je po stoletni tehnologiji in 
tradiciji minulih časov. Država takrat kmetu ni dovoljevala imeti v lasti traktor. Ta je pripadal 
le zadrugam. Oral je le s konji ali voli. Hribovci so vpregli v voz tudi krave. Pomagal si je le z 
najeto delovno silo. Ko so zabrneli na njegovih njivah delovni stroji, ki so močno spremenili 
videz doline, ni imel na svoji zemlji kot gospodar nobene besede. Nova trasa ceste je zahtevala 
še prestavitev  potoka. Kot mnogim v okolici, je bilo tudi njemu odvzeto zemljišče. Zemlja se 
je plačevala zelo mizerno. Bolje se je plačalo lastnikom za podrte zgradbe, kajti ti so si morali 
za ta denar zgraditi nove hiše. S stroji in tovornjaki se je vozilo po njivah kot jim je narekovala 



bližnjica. Prizadeti kmet je vložil na upravo izvajalca del oziroma na direkcijo »Slovenja ceste« 
pritožbo, s katero bi se ubranil pred vsiljivci na svojih njivah. Ti so si med tem časom prisvojili 
pot po njivi in jo tlakovali z debelimi skalami. S tem je bila pot za buldožerje in tovornjake 
dobro utrjena. V poletnem času, ko je bila vegetacija najbujnejša, sta se pripeljala na tlakovano 
cesto dva predstavnika uprave. S solzami v očeh jima je očital nonšalantnost  izvajalcev del in 
ju zaprosil, da se po opravljenih delih na gradbišču po letu ali več cesta ukine in odstrani 
navožene skale z njive. Udbovca, katera je poslala direkcija za ceste, nekaj časa pisano buljita 
v kmeta, kot da ne moreta verjeti njegovi aroganci, da si upa neki kmet nastopiti proti oblasti. 
Tedaj sikne prvi drugemu: »Piši, nacionalizacija, saj vidiš, da imamo opravka s kulakom!«  »Jaz, 
da sem kulak? Poglejte moje zgarane roke!« Kmet vajen njihovih prijemov, ko mu je bilo v 
preteklosti odvzeto že več hektarov obdelovalne zemlje, skoraj pade na kolena  in jima obljubi, 
da bo že sam odstranil skalovje in gramoz z njive. V trenutku je bil volk sit in koza cela za 
vsemogočno oblast. 
Podobna  izkustva s krutimi prijemi je kmetija dobila od novih gospodarjev že takoj po vojni. 
Obvezna oddaja je ni zaobšla in pred njimi ni bila nikoli varna. V letu 1950 se je pričela 
elektrifikacija dežele. Z vodom visoke napetosti so povezali dravske elektrarne in šoštanjsko 
termo elektrarno z vozliščem v Klečah pri Ljubljani. Padati so pričeli gozdovi in okrnjene so bile 
njive z velikimi betonskimi podstavki, na katere so pritrdili visoke lesene drogove. Gospodarji 
prizadetih kmetij so preklinjali novo oblast, ki je bila edina vsemogočna in se ni ozirala na 
prizadete. Gozda je bilo posekanega veliko več, kot je potreboval daljnovod in poseko je poslej 
preraslo grmovje. 
22. maja 1953 je zvezna skupščina uvedla drugo agrarno reformo. Če so v prvi leta 1946 nasilno 
razlastninili veleposestnike, cerkev, plemiške družine in tovarnarje, je bil v drugi zajet že kmet, 
kateremu je bila nasilno pobrana orna zemlja nad 10 ha. V Sloveniji je prišlo do nacionalizacije 
preko 260.000 ha njiv. 
Kmeta  Ludvika je že prizadela ta kraja. Odvzeli so mu dva travnika. Poslej je državi plačeval 
najemnino za travnik, ki se je držal njegovega. Drugi je že bil v sferi državnega interesa. V 
bližnjem trgu  se je odprla manjša delavnica INDE (invalidske delavnice). Ta je za svojo 
dejavnost potrebovala vrbovo šibje. V kratkem času je preraslo travnato površino zeleno 
ščavje. Tudi odvodnjavanje  travnika je bilo ustavljeno. Pogled na nekoč zgledno oskrbovano 
travnato površino je ličil na delto Nila. Podjetje je zaradi slabega vodenja v nekaj letih 
propadlo. Med vrbovje, ki je preraslo v neuporabno obvodno drevje, se je zasejala še za 
kurjavo slaba jelša. Lapuh je zrasel v take višave, da si se v njem izgubil. Manjkali so le še 
krokodili in počutil bi se kot v džungli. 
S tem pa se Ludvik državnim  posegom še ni izognil. Če mu je trasa ceste ob večjem potoku 
podrla mlin, temu ni mogel ubežati drugje na njegovem pritoku. Tu je desetletje obratovala 
žaga. S svojimi kapacitetami je žagala les še sosedom. Ker je na dvokilometrskem odseku 
delovala nekoliko večja žaga komunistično zavednega lastnika, je ta pripomogel, da so 
inšpekcije, ki so jih pričeli pošiljati na vrat lastnika, to za vedno zaprle. 
Ko je okupator zapuščal te kraje, je pustil ob cesti marsikatero dragocenost, ki je ni mogel v 
naglici odpeljati. Obstali so posamezni tovornjaki brez goriva ali so bili v okvari. Pojavili so se 
posamezni »mrhovinarji«, ki so odnesli kar se je dalo. Kmetom  so prihajali po hrano vojaki 
poražene armade in zanjo menjavali vojaške pripomočke. Na ta način so prišle nekatere 
družine do harmonike, daljnogledov, pištol in podobnih rekvizitov. To so bile hiše, katerih 
člane je  mobilizacija z ene ali druge strani zaobšla in so ostali doma kot nesposobni vojaki.  
Ludvikova domačija je prišla s svojo darežljivostjo in pomočjo lačnim vojakom do motornega 
kolesa. Zakopali so ga v deponijo žagovine v uti ob samotni žagi, ki je delovala ob potoku. Po 



umiritvi  vojnih razmer je neke noči inkognito izginil. Nikoli več se ga ni našlo in tudi oblast zanj 
ni vedela. Ostale so razbitine grobega posega.  Kdo je poleg naključnega lastnika  še vedel za 
dragocenost, se ni nikoli ugotovilo. Ostali so le sumi. 
 
Nad razmerami časa zaskrbljeni pionirček. 
  



»ČLOVEK JE NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO« 

Po osvoboditvi so bile razmere v Jugoslaviji zelo slabe. Gospodarstvo in poljedelstvo je 
pretrpelo veliko škodo. Tako je bila oskrba omejena le na najnujnejše. Prednost pri oskrbi so 
imela najbolj prizadeta območja. V teh razmerah se je začela obnova države. Kljub splošnemu 
pomanjkanju in odporu dela prebivalstva revolucionarnim spremembam se je obnova pričela 
z navdušenjem. Začeli so obnavljati porušene hiše in objekte. Da bi čim prej dosegli planirano, 
je državni aparat posegal po prisilnih sredstvih. To je samo povečevalo odpor delavcev in 
kmetov. Odražal se je v nemarnem odnosu do orodij in strojev ter v slabi kvaliteti izdelkov. 
Kmalu je prišlo do spoznanja pomanjkanje kvalificirane delovne sile. Generacijam predvojne 
države oblast že v samem začetku ni zaupala. Nekaj jih je bilo izgnanih ali pobitih, drugim so 
bila odvzeta in nacionalizirana proizvajalna sredstva. Z zakonom o nacionalizaciji so lastništvo 
nad rudniki, premogovniki, tovarnami, bankami, veletrgovinami in z vsemi podjetji zveznega 
in republiškega pomena prenesli na državo. Z takšnim zasukom se je država znašla pred težavo 
z ustrezno kadrovsko zasedbo. Brezposelne delovne sile je bilo zadosti a žal brez izobrazbe. 
Tudi politična ustreznost pri zasedbi delovnih mest je igrala pomembno vlogo. Najrajši so imeli 
one s socialnega dna. 
Osreškov Ivan na svojem hribovskem domu ni videl bodočnosti. Našel jo je v mestu. Kot 
sedemnajst letnika so ga sprejeli na železnici. Kadrov je tu močno primanjkovalo. Hoditi poslej 
naokrog v modri železničarski obleki je bil zanj velik ponos in to je pokazal na vsakem koraku, 
ko se je prikazal v domačem kraju. Vaščanom je poveličeval pomen železnice in svojo vlogo pri 
njej. 
Ko so Dihurjevega Ivana vpoklicali k vojakom, si priložnostni delavec ni zamišljal kaj ga tu čaka. 
Vojaščino je odslužil po takratnih normativih in ta se mu je tako prikupila, da je kar ostal pri 
njih. Svoje bodočnosti brez poklica v civilstvu ni videl. Doma ga je čakal le boren dom s 
številčno družino, katere sta starša komaj preživljala. Nenadoma mu v življenju ni bilo več 
potrebno skrbeti za hrano in obleko. Vojaška oblast je poskrbela tudi za stanovanja svojim 
kadrom.  Da so ga poslali tisoč kilometrov daleč od doma, to sedaj ni bilo vprašanje. Domači 
kraj ga poslej dolgo časa ni več videl. Sosedje so domače spraševali po njegovem počutju in 
dosežkih v JNA. »Ali je postal oficir,« so bili radovedni vaščani? » Ja seveda«, je ponosno 
odgovarjala sestra.  »Kakšen čin je že dosegel?«  »Ne vem čisto točno, ampak je nekaj več.«  
»Ali je poročnik?« »Ja , še več.« »Ali je major?« »Še več.« Na tako neargumentirane odgovore 
seveda poznavalci vojaških razmer niso nasedali. Čez nekaj časa se je vojaški starešina le 
pojavil med svojimi že nekoliko pozabljenimi rojaki, oblečen v vojaško suknjo s činom 
podoficirja najnižjega ranga. 
Med perspektivne kadre se je po osvoboditvi pravočasno pomešal Sevnikov France. Izučil se 
je za kleparja in se kmalu  vključil med obetavne mladinske aktiviste. Po postavi všečen in z 
disciplinirano naravo, ki je že mejila na bahaštvo, je prevzemal na občinski ravni nekatere 
funkcije, ki bi mu lahko bile odskočna deska v življenje. Organiziral in zbiral je brigadirje, ki so 
se lotevali lokalnih delovnih akcij, kot je pogozditev nekaterih gozdnih posek in popravilo v 
vojnem času zanemarjenih cest. Trg je v smislu rekla »kulturo in znanje v vsako vas«, dobil prvi 
kino. Kinodvorano so pridobili od nekdanjih »Orlov«, ki so bili ukinjeni. France je postal prvi 
kino operater, kar je bilo takrat skoraj nenadomestljivo opravilo. Začetni zagon se je čez čas 
nekoliko umiril in France se je poročil. Kakšnega otipljivega imetja si ni ustvaril. Pričel se je 
ozirati po okolici in nenadoma Franceta ni bilo več med nami. Z velikim rizikom je pobegnil 
preko meje in se pojavil v Nemčiji. Čez leto in več je za njim odšla  še njegova žena s sinkom 
Brunom. Z njegovim, za komunistično oblast nepojmljivim dejanjem je dokazal, da kri ni voda, 



ko je ubral pot svojega očeta. Ta je v želji po boljši pogači zapustil  dom v času velike 
gospodarske krize leta 1929 in svojo družino pustil na milost in nemilost svoji ženi. Ta se je 
poslej desetletje in več ubadala z revščino, obdelovala brežnate njive ter pašnike in čakala na 
miloščino od svojega moža. On je medtem iskal svoj eldorado v kriz polnem svetu. Nemčija mu 
je ponudila delo globoko pod zemljo v njihovih westfalskih rudnikih. Stanoval je pri urarju in 
se pri njem priučil popravljanja ur. Mogoče bi se na Holandskem bolje zaslužilo si je dejal in 
pot nadaljeval s kopanjem premoga še v tej deželi. Da so bili borni zaslužki tudi tu pičli, je 
najbolje vedela doma čakajoča zgarana žena. Zgodilo se je, da se je tu nekega dne pojavil med 
našimi zdomci agitator ruskega socializma ter pravljice o uspehu in jih pridobival za izselitev v 
daljno Sibirijo. Uspeha željnem Perko Francu ni bilo potrebno veliko prepričevanja za njegovo 
nadaljnjo negotovost. Prepotoval je 11.500 km in prešel osem časovnih pasov, preden se 
pojavil v pustem sibirskem mestu Čita v bližini kitajske meje. Od tu  je ruska oblast nadaljevala 
z gradnjo transibirske železnice. Prihod v delavsko naselje ga je dokončno razočaral. 
Postavljeno je bilo v kotlini sredi oguljenih gora, kjer sta gospodarila mraz in veter. Nikjer ni 
bilo nobenega zelenja. Povsod samo kamnita in peščena goljava. Naselje je sestavljalo zidano 
poslopje za upravo in vrsto lesenjač, pokritih z valujočo pločevino. Vse je bilo zaprašeno in 
sivo, samotno in neskončno odljudno. Delavci so bili večinoma domači Čerkezi, Mongoli, Kitajci 
in evropski priseljenci, ki so iskali svojo lepšo bodočnost. Že po obrazih se jim je poznalo, da 
žive bolj življenje kaznjencev ali sužnjev, kakor življenje svobodnih delavcev. France Perko bi 
se najraje razjokal, ko si je ogledoval naselje, lesenjače in revne sibirske delavce. Če bi imel 
denar, bi se nemudoma odpravil proč od tega žalostnega taborišča. Polotila se ga je 
melanholija in ure obupa so bile pogosta stalnica. Ali še kdaj uzrem svoje domače, ali za vedno 
pustim svoje kosti v tej odljudni in od boga pozabljeni pustinji, so bile poslej njegove pogoste 
misli. Na tej trasi so odmaknjeno od svobodnih delavcev delale številne skupine kaznjencev, 
živečih v Gulagih, s katerimi ni bilo moč prihajati v stik in te so stražile oborožene skupine 
stražarjev. Delo na trasi železnice je bilo težaško in skoraj brez vsake mehanizacije. Z leti se je 
naučil nekaj ruščine in do Vladivostoka se ni mogel nikoli prebiti. Stalinizem je vsem zaprl 
možnost vrnitve. Šele bolezen mu je dala nekaj upanja v vrnitev. Bolnišnica v Novosibirsku mu 
je malo približala Evropo in pot domov je bila še vedno 6000 km daleč. Bližati se pričela vojna 
vihra in  oslabelemu ni več kazalo vrniti se na transibirsko delovišče. Z velikimi komplikacijami 
in slabim zdravniškim izkazom se mu je uspelo vrniti domov. Omembe vredne vsote denarja 
ni prinesel s seboj. Prinesel pa je nekaj trpkih življenjskih izkušenj in toliko komunizma, da ni 
nikoli več prestopil praga cerkve in kopico ateističnih misli, kar je dajalo okolici do njega odpor. 
V sosednjem zaselku treh malih kmetij in ene kočure je na borni kmetiji preživljal svojo mladost 
Livkov Milko. Kakšnih visokih ciljev si v življenju ni nikoli zastavljal in je zato ubral lagodnejšo 
pot. Ko je šlo Nemcem proti koncu vojne že močno na tesno, so vpoklicali pod orožje tudi 
sedemnajstletnike.  Ker se je bal za svoje življenje,  je njen konec s svojimi sedemnajstimi leti 
preživel skupaj z vaškimi posamezniki v bunkerju, izkopanem na strmem pobočju nad vasjo. 
Takoj po osvoboditvi ga je nova oblast vpoklicala na odslužitev kadrovskega roka. Vojaščino je 
odslužil zgledno in prišel domov s činom desetarja. Vojne razmere se v državi kar niso hotele 
umiriti, kajti na vseh koncih države je rovarila sovražna emigracija in tudi doma se nekateri 
niso hoteli sprijazniti s komunizmom in slabimi ekonomskimi razmerami. Zato je Milko veliko 
časa preživel v uniformi na orožnih vajah in vsakič prihajal domov z višjim činom. Za oblast je 
postal primer uspešnih in zanje perspektivnejših kadrov. Žal pa je imel šibko točko v 
alkoholizmu, kar pa je nekaj časa uspešno skrival.  Oblast je organizirala na občinski ravni 
predvojaško vzgojo. Sklic nabornikov je bil dvakrat v letu. Številčne pripravnike so vzgajali trije 
oficirji v rezervi. Eden od teh je bil tudi Milko. Pri učnih urah ni bil toleranten in je močno 



preganjal fante, čeprav so si bili skoraj sosedje. Jesenski termin je bil za marsikoga hudo 
nadležen, ker se je urjenje večkrat zavleklo v zimske razmere. Skakanje nabornikov preko 
zamrznjenih potokov in padanje v vodo, jim je nakopalo hude prehlade in pljučnica je bila 
pogosto na pohodu. Čeprav mu vsakdanje delo ni najbolj prijalo, je bil za vojaško službo dovolj 
primeren, da je postal njihov  stalen član. Njegova lojalnost in ponižnost do vojaških starešin 
je pripomogla, da je nekega dne nadrejenemu predstavil svojo neporočeno sestro Zofko, ki je 
kapetanu JNA takoj vzbudila pozornost. Oficir je pričel redno zahajati k njej, kar je premeteni 
Milko s pridom izkoristil. Čas namenjen orožnim vajam je opravljal z veliko odsotnostjo, ker 
mu je nadrejeni stal ob strani in mu dajal dovolilnice za izhod. Nekega dne je Milku pričela ta 
vojaška utesnjenost, čeprav z veliko izhodov v mesto, presedati in se ni več vrnil v kasarno. 
Pričela ga je iskati vojaška policija in prihajali so vojaki z oficirji v Jeepih na njegov naslov, kjer 
je stanovala njegova družina. Zasliševanje njegove žene Pavle je pripeljalo policijo do 
možnosti, da se morebiti zadržuje na svojem domu. Naložili so jo v vozilo in popeljali na Milkov 
dom. Med vožnjo v odprtem vozilu so jo srečevali znanci in spraševali o vzroku njene 
prisotnosti med vojaki. Brez treme jim je veselo odvrnila. »Čin bom dobila!« Preiskali so hišo 
in njihovo gospodarsko poslopje ter hlev s kozolcem. Ker pri iskanju niso imeli uspeha, so ga 
pričeli klicati: »Milane, javi se!« 
Neuspešno iskanje je vojska nadaljevala še naslednji dan. V zadrego je bil potisnjen nadrejeni 
oficir, ki mu je dajal dovolilnice za izhod. Več kot očitno je bilo, da mu domači stojijo ob strani. 
Pritiski vojaštva so se še nadaljevali, dokler Milko ni obupal in se na podstrešju hleva obesil. 
Vrv mu je v zadnjem trenutku prerezala mati. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v bolnišnico 
kjer ga je nato prevzela vojska. Milko se je z zadnjim dejanjem za vselej poslovil od 
perspektivne službe. Brez redne službe se je še nekaj časa potikal po okolici, pil po kmetijah 
alkohol in nato pri popravilu strehe višjega objekta padel v globino in se ubil. 
Tudi v komunizmu so se ponujale posameznikom možnosti za uspeh. Samo zgrabiti jih je bilo 
potrebno. Žal jih nekateri niso hoteli izkoristiti. 
 
Težko razumljiva so pota posameznikov, vendar so med njimi tudi uspešni. 
  



»DEMOKRATIČNE« VOLITVE V NOVI JUGOSLAVIJI 

Stanje v državi pred volitvami 
Evforija po končani vojni je bila nepopisna. Zmagovalci so v novih uniformah angleškega 
dobavitelja bahavo jezdili na belih konjih po mestnih središčih in se sončili v soju vzklikov in 
obmetavajočem cvetju brhkih deklet. V teh trenutkih so bili pozabljeni vsi  »veliki« in samo oni 
so se kitili z zmago nad okupatorjem. To je bil trenutek, ko so si dala duška za vse zamujene 
priložnosti med vojno frustrirana dekleta in partizani. 
Priprave na volitve 
Volitve je partija pozorno nadzorovala in sumljivim osebam odvzela volilno pravico. Več 
desettisoč polnoletnih, kar je predstavljalo v Jugoslaviji 200.000 volivcev, je izgubilo volilno 
pravico zaradi sodelovanja z okupatorji. S takšnim selekcioniranjem volivcev, je ljudska oblast 
razglasila volitve  za demokratične. Edino se niso uresničile napovedi, da bodo ponekod 
ogrožale izvedbo volitev oborožene skupine, ki so še bile aktivne od vojne naprej in so se 
imenovale »Križarji« in »Vojska kralja Matjaža«. Če upoštevamo, da je bil osvobodilni boj 
obenem tudi socialna revolucija, je bilo povojno obdobje sklepno dejanje te revolucije. Ljudsko 
fronto  Jugoslavije, v kateri je bila vključena tudi OF, so ustanovili  avgusta  1945 v Beogradu. 
Predsedoval ji je Josip Broz. Čeprav se je navzven kazala kot koalicija strank (Socialistične 
stranke, AFŽ, Zveza  kmetov itd), kakega večjega pomena ni imela, ker so članice fronte 
priznale vodilno vlogo KPJ (podobno izigrane kot OF z dolomitsko izjavo). Ljudska fronta je šla 
na volitve z enotno listo kandidatov. Državo so preplavili plakati z volilno propagando: 
»Glasujem za Tita«, ali »Glasujem za socializem« in »Glasujem za srečo svojih otrok«! Na radiu 
so vrteli samo revolucionarne pesmi in jih prekinjali s komunistično propagando. 
Dan volitev 
Volilne komisije so bile strogo preverjene in samo »naše«. Glasovalo se je z gumijastimi 
kroglicami. Ta način glasovanja je ljudska oblast utemeljevala, da je veliko volivcev 
nepismenih. Po zvoku kroglice je komisija točno vedela v katero skrinjo je bila odvržena.  
Volivec je imel na izbiro možnost glasovanja za Ljudsko fronto z enotno listo kandidatov ali 
glasovati v skrinjico brez liste, ki so jo imenovali »črna skrinja«. Po zvoku kroglice je komisija 
točno vedela v katero skrinjo je bila odvržena. Volivec, ki je volil v črno skrinjico, je postal 
sovražnik našega ljudstva. Ta je bil kasneje kaznovan. Pri izvedbi volitev so se dogajale velike 
goljufije in zmagala je Ljudska fronta s Titom kot nosilcem liste. Člani komisij so skrivoma 
pretresali kroglice iz črne skrinje v zmagovalno. 
Izidi »demokratičnih in poštenih« volitev 
V Sloveniji je na prvih povojnih volitvah z 95% zmagala Ljudska fronta. Za kandidatno  listo v 
Dom narodov z Josipom Vidmarjem kot nosilcem  je glasovalo 82% volivcev. Za slabši rezultat 
(ne 100%) so krivili volilna okrožja v Prekmurju, kjer naj bi OF imela slabši vpliv. Zato pa je bila 
udeležba volivcev 100%. Če je bil volivec bolan in v bolniški postelji, so ga morali njegovi 
prinesti na volišče na nosilih in tu ni pomagalo nobeno zdravniško opravičilo. 
Moje sodelovanje na volitvah v letu 1953 
V splošnem pomanjkanju vsega je bila tudi elektrifikacija dežele in telefonsko omrežje na dnu.  
Ena od zahtev na voliščih je posredovanje v centralni volilni štab procent udeležbe volilnih 
upravičencev vsake tri ure. Ker v tistih časih ni premogla vsaka vas telefona, je bila edina 
možnost fizična dostava podatkov. Med vsemi razpoložljivimi možnostmi je predsednik volišča 
našel mene za  kurirja. Obljubil mi je za kurirsko vlogo primeren honorar. Po opravljenih 
volitvah in moji vlogi v njih, se je na kurirja popolnoma pozabilo. Čez teden in kakšen dan več, 
sem se kot šolarček odpravil na urad občine do glavnega tajnika občine tovariša Lajbaherja. Bil 



je strah in trepet vseh uradnikov na občini in vsakega občana, ki je imel opravka z njim. Obnašal 
se je kot pravi bandit in tudi  župan pri njemu ni veliko pomenil. Moj ponižen pristop in moj 
namen prihoda, je komunistično nastrojenega uradnika tako razjezil, da bi se najraje obrnil in 
pobegnil. Togotno me je nahrulil in zabrusil: »Kaj, ali ne veš kaj so pionirji morali pretrpeti v 
času NOB, ko so nosili kurirčkovo pošto in so fašisti streljali za njimi. Njih ni za njihovo herojsko 
pot nihče plačal. Velikokrat pa so svoja junaška dejanja morali plačati s svojim življenjem!« Teh 
in podobnih kozjih molitvic mi je napel toliko, da bi mu najraje še sam dal nekaj drobiža v žep. 
Ves osramočen sem mu dejal, da v bodoče ne mislim več opravljati tovrstne kurirske službe. 
To pa je bilo ponovno dolivanje olja na žerjavico. »Še rad boš opravljal službo kurirja, ko se 
bom sam pogovoril s tvojim ravnateljem, ki ti bo po tvojih zaslugah dajal oceno iz vedenja!« 
Usoda časa pa je pisala svojo zgodovino. Občino so ukinili in jo vključili pod novo upravno 
tvorbo, ki se je imenovala Komuna. Lajbaherja je tako kot občino  povozil čas in vzela ju je 
megla. Po naključju sem ostal  še med  živimi. 
Pisalo se je leto 1976, ko sem postal predsednik volilne komisije na volišču v našem kraju. 
Stanje volilne udeležbe smo tokrat sporočali s telefonom vaške gostilne. Postopek volitev in 
volišče se je v dobrih treh desetletjih le nekoliko spremenilo kljub istim vladarjem. Za 
komunistično oblast je še vedno bila pomembna udeležba na volišču, za vse drugo je bilo že 
prej poskrbljeno. Kandidati na volilni listi so bili vedno pravi in nobenega ni motilo kdo je bil 
izvoljen, ali Polde ali France. Oba sta bila prava oziroma naša. Volitve bi se lahko zaključile že 
v dopoldanskem času, če ne bi bilo med volivci večnih abstinentov. S svojo abstinenco so 
mislili, da zafrkavajo državo. V resnici pa je bila na udaru volilna komisija, ki ni bila plačana po 
urah. Odločil sem se, da osebno obiščem Krevlovega Franca, ki ga še nikoli ni bilo na volitvah. 
Potrebno je bilo uro hoda v hrib, ker vozne lastnosti hribovskih kolovozov niso bile primerne 
za avtomobil. »Ne ne bom nobenega volil«, je bila njegova prva reakcija. »Naredi kar hočeš z 
volilnim lističem, le strgati ga ne smeš, sem mu dopovedoval. »Zaradi tebe bomo še sedeli na 
volišču nekaj ur«, sem mu očital, ko me je gledal izpod čela. Nato se je le omehčal in se me  
usmilil. V roke je vzel svinčnik in preko lista narisal Andrejev križ, podoben tistemu, na katerega 
so rablji zvezali sv. Andreja. Udeležba na volišču je s tem bila 100% in komisija je lahko 
zaključila svoje poslanstvo. 
 
PETLETKE 
Petletka je sistem načrtovanja gospodarskih dejavnosti od podjetij do federacije. Takšna 
organiziranost upravljanja z nacionaliziranim premoženjem je po vzoru Sovjetske zveze 
omogočila prehod na plansko gospodarstvo. Poenostavljeno povedano, je zvezni plan določil, 
koliko jekla naj bi izdelali v državi in plan podjetja količino določenih izdelkov iz njega. Na 
pomlad 1947 je zvezna skupščina sprejela prvi petletni plan. Plan je predvideval povečavo 
industrijske proizvodnje v petih letih za petkrat. S planom so želeli odpraviti gospodarsko 
zaostalost, okrepiti obrambo države in socialistične odnose, oziroma dvigniti splošno blaginjo. 
Začetek je bil uspešen in gospodarski vzpon je bil na pohodu. Nato je prišel po informbiroju 
občuten padec, ko je država doživela od vzhoda gospodarsko blokado. Načrtovali so gradnjo 
skoraj pol milijona kvadratnih metrov stanovanjskih površin. Plansko gospodarstvo je 
povečalo državni aparat. Nastajale so težave z načrtnim vodenjem, katerega so pripisovali 
pomanjkanju industrijske tradicije. Iskanje rešitve iz gospodarske in politične krize je trajalo 
do leta 1950 ko je dala KPJ pobudo za povečanje vloge delavcev v proizvodnem procesu in 
uvajati so se pričeli delavski sveti. Do zasuka je prišlo leta 1952, ko je prišlo obdobje 
gospodarske rasti. 
 



KOMUNA 
Sredi leta 1955 je oblast uvedla spremembo lokalne, občinske samouprave. Vzpostavljen je bil 
komunalni sistem, ko je občina spremenila svojo naravo kot lokalno samoupravo. Komune so 
dobile ekonomske funkcije. Komuna je zaokrožen gospodarski organizem in prevzema vlogo, 
ki jo ima država v administrativnem socializmu. Zakon je nakazoval zmanjšanje pristojnosti 
okrajnih in povečanje OLO (obč. ljudskih odborov). Območje LRS je bilo razdeljeno na osem 
okrajev. Zaradi vse večje pristojnosti občin, slabega pregleda, skromnih financ, so pričeli 
odpravljati manjše finančno šibke občine. Zadnja teritorialno-upravna sprememba pred novo 
ustavo se je opravila 1.IV. 1963. Zaslediti je bil odpor državljanov za odpravo občin. 
Dodatek takratnemu ekonomskemu stanju 
Ekonomska podhranjenost države v takratnih časih je bila prisotna na vsakem koraku. Povojna 
evforija z geslom »elektriko v vsak dom«, je pripomogla, da se je sesedala obstoječa 
infrastruktura. Ob osmi uri zvečer je prenehal delovati radijski sprejemnik, ker je napetost 
padla na 160V. Ta je postajala kritična posebno v zimskem času, ko so kmetje vklapljali svoje 
električne stroje. Najbolj jo je bilo moč opaziti pri razsvetljavi, ko je kmet žagal drva in je pri 
delu naletel na grčo, da je žarnica za trenutek mrknila. Stanje se je še poslabšalo, ko so si 
nekateri nabavili molzne stroje. Ker tudi oni niso mogli delati (molsti), so si nabavili svoje 
bencinsko-električne agregate. 
Težko si je zamisliti današnji čas brez telefonov, tako stacionarnih kot mobilnih. Napredek je 
telefonija dosegla šele v osemdesetih letih. Do takrat je bilo nemogoče pridobiti telefonski 
priključek. Omejitev je izhajala od starih telefonskih central s svojo nizko kapaciteto. 
Telefonske priključke so ohranili le oni iz predvojnih časov. Primerilo se je, da je premožnejši 
kmet ponujal poštnemu vplivnežu teleta samo za možnost pridobitve telefonske številke, ne 
upoštevajoč ostale stroške. Ostalo je le pri pobožnih željah. Hribovci so dobili ceste ob koncu 
sedemdesetih let, da so se poslej lahko pripeljali domov z avtomobilom. Prihajala je doba 
boljših časov, ne pa splošne blaginje. 
 
 
Posredni opazovalec časa in srečnež, ki mu ni bilo dano sodelovati v komunističnih 
eksperimentih in se igrati z usodo dvajsetih milijonov državljanov. 
  



POVOJNA EVFORIJA IN PRAZNOVANJE ZLATE SVOBODE 
 
Nemci so čustveno distancirani ljudje. Balkanci so pri svojih identifikacijah in navezanosti 
goreči in agresivni. V Nemčiji je bil zločin organiziran po nadzorovanem in birokratiziranem 
načelu. Na Balkanu je bil zločin manufakturne narave. Tukaj je ta beseda osebna in intimna, v 
kateri so vnesena posameznikova čustva. Komunisti so strmeli k sprejemu revolucionarne 
ideologije v vse pore družbenega življenja. Spraviti skupaj balkanski narod je bila primarna 
naloga revolucionarjev. Pojem bratstva in enotnosti je zasnovan na paradigmi, ki sloni na tezi, 
če ne bi bilo Kajna, ki ubije Abela, ne bi vedeli čemu so namenjeni bratje, na kateri so slonele 
sleherne balkanske vojne. In zgodil se je enkraten slučaj, ko je zanetil vojno tujec okupator, 
lačen naše zemlje in ne brat. Prišlo je do enkratne priložnosti, da pride revolucionar in 
brezdelnež na oblast. 
Štiriletna vojna je na prebivalstvu pustila težke travme, ki jih je nova oblast s pridom izkoristila. 
Vsega je bil kriv okupator in to se je na vsakem koraku poudarjalo. Prirejali so se mitingi in 
druge manifestacije, da je obubožan narod lažje prenašal vsakodnevne tegobe in bedo. 
V letu 1954, 18. in 19. septembra je ljudska oblast priredila na Ostrožnem pri Celju največjo 
politično manifestacijo, kar jih je bilo na slovenskih tleh. Zborovanja se je udeležilo preko 
350.000 ljudi iz vse države.  Na shod največjega zborovanja delovnih ljudi so vozili udeležence 
iz vse Jugoslavije. Angažirane so bile cele kompozicije vlakov, avtobusov in nepregledne kolone 
tovornjakov pokritih s ponjavami. Kolone vozil so dvigale oblake prahu na takratnih luknjastih 
makadamskih cestah.  Množico ljudi so vozili neprenehoma več dni in človek se vpraša, kam 
so jih nastanili do pričetka manifestacije. Verjetno nezahtevno prebivalstvo ni pričakovalo in 
zahtevalo veliko. S štruco kruha se je dalo preživeti nekaj dni. Skrb oblasti je bila le pitna voda 
in varnost. Težko si je predstavljati takratne higienske razmere v današnjem času pri tolikšni 
množici. Zato pa je bila evforija politično motiviranih državljanov  tolikšna, da se na te 
malenkosti niso ozirali. 
Kot šolarček sem v živo spremljal ta dogajanja s svojega domačega praga naše hiše. Teden dni 
pred shodom je pripeljal iz Ljubljane tovornjak kakšnih pet metrov velik umetniško izdelan 
lesen državni grb na prizorišče dogajanja. Vojaštvo je poskrbelo za lepo vreme potem, ko je 
obstreljevalo s topovi nevihtne oblake in jih naganjalo v hribovite predele Zgornje Savinjske 
doline. Nato so sledile množice udeležencev, ki so se zgrinjale v malo mestece in ga prekrile z 
desetkratnim številom.  Takšnega prometa v svojem življenju še nisem doživel. S sestro sva 
podnevi še nekaj časa štela tovornjake, ker avtobusov kot da jih ni bilo v teh kolonah. Nočni 
promet pa je že presegal najin domet in vmes je bilo treba iti v šolo. V spominu so mi ostali 
potniki na tovornjakih vsi prašnih obrazov, ki so nemo zrli v za seboj vozeča vozila. Pred našim 
domom je patruljiral miličnik v popolni bojni opravi. Njegov delovni čas je trajal dan in noč in 
zamenjan je bil le enkrat v večdnevnem dežurstvu. Ko je nastopil slavnostni dan, namenjen 
borcem štajerskih enot in boju neuklonljive in ponosne Štajerske, so dan pred kulminacijo 
trenutka odkrili spominsko ploščo v spomin na partijsko konferenco v Joštovem mlinu v 
Medlogu pri Celju, ki je bila decembra 1939. Sledil je letalski miting skromnega letalstva, v 
katerem so prednjačili dvokrilci in jadralna letala. Slavje je nadaljevala mladina s športnimi in 
fizkulturnimi nastopi. Vse dni so bile odprte razstave in muzeji NOB. Naslednji dan, ki je 
pomenil višek slavja in bistva manifestacije in je potekal v okrilju največjih varnostnih ukrepov, 
je bil prihod tovariša Tita. Pripeljal se je po vzoru Hitlerja, kateri se je vozil v času velikega 
nemškega gospodarskega in vojaškega napredka po državi v odprtem avtomobilu. Tega mu je 
podaril Truman potem, ko je bila z resolucijo informbiroja prekinjena velika ljubezen s 
Stalinom in z vsem vzhodnim blokom.  Znano je, da je bil ljubitelj življenja na veliki nogi in če 



je bil nektar pijača bogov, je on pil v družbi državnikov in monarhov le viski in kadil Havanke.  
Skozi Celje je bil po vsej trasi, kjer se je vozil, dolgi špalir oziroma kordon vojakov in miličnikov. 
Tudi propagandna služba je v stilu Göbelsa opravila svoje delo in naščuvana množica je bučno 
skandirala v pozdrav svojemu ljubljenemu voditelju vso dolgo pot in še potem, ko se je 
državnik povzpel na slavnostno tribuno. Težko si je v mirnem času predstavljati ljudi, s kakšnimi 
ovacijami in skandiranjem so zmožni pozdraviti celotno  takratno politično vodstvo. Potem, ko 
so opravili  formalnosti in svoje nastope vsi lokalni in republiški veljaki, je pristopil na podij 
največji sin jugoslovanskih narodov. 
Njegov govor se je pričel in nadaljeval v stilu vseh njegovih kasnejših nastopov. Prenašale so 
ga vse jugoslovanske radijske postaje na srednjevalovnem področju, ker UKW še nismo 
poznali. Socializem je postal paradigma novega naprednega pogleda v boljši jutri.  Če kdo do 
tedaj še ni vedel, da so nam bili krivi za vso zlo, bedo in siromaštvo okupatorji, se je lahko v to 
tokrat prepričal. Za razsulo v državi se je krivilo le njega. V zrak naj bi vrgel na stotine mostov, 
železniških prog, gradov, palač, cerkva, domove kolaboracionistom, prekopal in s podrtim 
drevjem zatrpal ceste in pobil 1,7 mio državljanov. Resnica je bila seveda ravno nasprotna. Vso 
to škodo so povzročili njegovi partizani in okupator je moral za njimi izvajati sanacijo prizadetih 
objektov. Vendar takšno razmišljanje je že bilo bogokletno in za ta greh si je resnicoljubnež 
lahko prislužil ječo. V kvoto mrtvih v času vojne je vključil vse one, ki so umrli naravne smrti, 
padlih v spopadih med partizani in ustaši ali četniki, partizani in vaškimi stražami oziroma 
domobranci in drugimi minornimi skupinami, ki se niso strinjale s komunistično indoktrinacijo 
osvobodilnega boja. V resnici je bilo še najmanj žrtev od okupatorja.  Na bratstvo in enotnost, 
kot največjo vrednoto revolucionarjev, je previdni državnik že takrat pričel opozarjati in gorje 
tistemu domačinu, ki je južnega priseljenca šikaniral, ga označeval za »južnjaka« ali kakorkoli 
diskreditiral.  Ta je postal protidržavni element in šovinist. Ko smo Titov govor poslušali po 
radiu, sta postala nanj pozorna moj oče in stric Lipče v trenutku, ko je Tito pripomnil, da 
pojemo preveč kruha in tedaj sta vzrojila: »A zdaj nam bo pa ta komunist še kruh omejeval in 
oponašal?« Seveda se predsednik ni zavedal, da je prekomerna poraba kruha znak nizkega 
standarda. Najceneje se do sitega najedo državljani s kruhom in z njive vzeto redkev, ker 
priboljškov ni bilo moč kje in s čim kupiti. Sita vrana pač lačni ne verjame. V svojem ekspozeju 
se je dotaknil največje vojne po drugi svetovni vojni, ki se je končala pred letom v Koreji. Da so 
Sovjeti  s pomočjo Kitajske pomagali komunistom v tri letni vojni in se je ustavila s premirjem 
in z delitvijo na osemintridesetem vzporedniku na dve Koreji, mu je bilo težko priznati. Vojna 
je terjala 5 mio žrtev. Sveže so še rane, ki jih je povzročila pri nas tržaška kriza in potreben je 
bil samo še korak do nove vojne. V trenutku njegovega nastopa, še ni bil podpisan mirovni 
sporazum. Ta je bil sklenjen v naslednjem mesecu  5. X. 1954 v Osimu pod nazivom  »Londonski 
memorandum«. S tem sta bili odpravljeni civilno-vojaški upravi v coni A in coni B in priključeni 
vsaka svoji državi. Dokončno tržaško vprašanje je bilo rešeno z osimskim sporazumom v letu 
1975. Prvič je javno spregovoril o hladni vojni med velikima in o nuji o mednarodni 
koeksistenci, kar je dalo slutiti, da se pripravlja na svojo novo vlogo v svetovni politiki. Čez tri 
mesece je prvič krenil z ladjo Galeb na dolgo pot v Indijo in Burmo. Za državo, ki se še ni 
opomogla iz povojne krize in je bila močno odvisna od mednarodnih posojil in pomoči Unesca, 
je bilo večmesečno potovanje z ladjo in s številnimi najvišjimi politiki in njihovimi partnericami 
za državo velik strošek, za katerega mediji niso smeli poročati. Govorilo in tarnalo se je le v 
zasebnih krogih med preverjeno druščino. Pričelo se je obdobje neuvrščenih. 
 
 
 



In posledice 
 
Ko je bilo »veselice« konec, je prišel od zgoraj račun za zapitek, ki ga je moralo poravnati mesto 
Celje z okolico. Vsemogočni komunistični sistem, pijan od zmage nad okupatorjem, je v svoji 
evforiji postal vsemogočen in si je hotel pokoriti še naravo. Ta bi mu edina lahko prekrižala 
vzdušje ob shodu z emocijami prepojene več stotisočglave množice. Prireditelj je vključil v 
ureditev vremena JLA. Že nekaj časa pred tem dogodkom, so s topovi razganjali meglice in 
oblake ter jih potiskali v Zgornjo Savinjsko dolino. Vendar ima narava svoje zakone in se ne 
ozira na samozadostne politike in njihovo vsemogočnost. V porečju reke Savinje in njenih 
pritokov, kamor so bili usmerjeni projektili, je pričelo hudo deževati in nalivi so trajali nekaj 
dni. Naraščala je reka, naraščali so potoki, voda je pričela prestopati bregove in ogrožena so 
postala bivališča in ostale pritikline. Govorilo se je, da se je utrgal oblak. Voda je drla z vseh 
strani in vodna ujma je zalila mesto Celje. »Vesoljni potop« je ogrožal živelj in utopil 22 
nemočnih Celjanov. Višina vode je narasla na nižjih predelih Celja in okolice preko treh metrov. 
Po ulicah mesta tja do Arje vasi je ta višina dosegala metrski nivo in edino prevozno sredstvo 
so postali čolni gumenjaki, katere je JNA pričela uporabljati za reševanja človeških življenj. 
Srhljiv je primer enega od številnih ogroženih življenj, ko se je revež v svojem 
enostanovanjskem stanovanju reševal tako, da se je povzpel na mizo in ob vpitju in grozi čakal 
na morebitne reševalce. Teh seveda ni bilo. Voda je še naprej naraščala in potencialni 
utopljenec se je reševal z vzpenjanjem na  stol sredi mize. Voda se še ni unesla in zadnja 
možnost rešitve je bila na kablu viseča luč. Držeč se bilke rešitve je upal na božjo pomoč. Voda 
ga je stiskala pod strop in kazalo je na gotovo smrt. Odrešitev je čakal in jo dočakal, ko se je 
nivo vode ustalil. 
Država kakšne omembe vredne pomoči zaradi vodne ujme ni nudila. Tudi tokrat je veljal srbski 
rek: »Pouzdaj se use i u svoje kljuse.« 
 
Strah pred komunizmom je še vedno prisoten 
 
Ko se je drugod po deželi proslavljalo in so se izvoljeni kopali v blagostanju, so posamezniki še 
vedno gnili po luknjah in skrivališčih, podobnim podganjim leglom. Strah pred maščevalci je 
bil po devetih letih še vedno prisoten. Tisti, ki se je javil oblasti v prvih mesecih po vojni, ko ga 
je vojna vihra prehitela ter popeljala med različne vojaške formacije po Evropi in ni bil med 
udeleženci NOB, je takoj po vojni postal protidržavni element in zanj ni bilo milosti. Pobili so  
v enem zamahu 20.000 mladih fantov in žena. Zato se maloštevilni mladci iz previdnosti niso 
prijavili na uradih. Zločinske bande so takoj po vojni lovile vračajoče vojake. Primerilo se je, da 
je šla k tem razbojnikom mežnarica s prošnjo, da se naj preselijo kam drugam, ker njeni otroci 
ne morejo več prenesti vpitja teh groznih mučenj in bodo znoreli. Na pol mrtve in izmučene 
so potem vozili v samokolnicah na skrivna mesta v gozd, kjer so jih pokopali. 
V Čemšenik se je po končani vojni vrnil France Razboršek, ki je preživel kot nemški vojak vse 
strahote druge svetovne vojne. Doma so mu povedali vso resnico, ki jo uprizarja nova oblast. 
Sklenil je, da se jim ne javi, dokler se zadeve ne umirijo. V skednju in v hiši si je uredil skrivališče 
in poslej so zanj skrbeli domači in posebno skrb mu je nudila sestra Ivana. V skrivališče mu je 
nosila hrano in časopise. Na zrak in v okolico hiše je hodil le ponoči, ker najnevarnejši bi bili 
zanj lahko sosedje. Ker se je zmaga še vedno praznovala in propaganda o raju na zemlji in 
posledično maščevalnost nad onimi, ki so jim preprečevali vstop v fiktivnost in imaginarnost 
po dolgih letih še ni prenehala, se je prestrašeni nekdanji demobilizirani vojak sklenil še naprej 
skrivati. V dolgih letih mu je umrla mati in sestra ga je vseskozi nagovarjala k prijavi med 



pogrešane. Končno je po devetih letih le zbral toliko korajže in stopil pred komisijo. Tu jim je 
moral podrobno opisati svoj prostovoljen zapor in naslednje dni je prišel v vse slovenske 
časopise. Oblast mu je po tem odsluženem devetletnem zaporu oprostila vse storjene »grehe« 
in ga pustila svobodnega. 
 
Udeleženec zlate svobode. 
  



CVETNA NEDELJA 

Svetopisemska zgodba govori o prihodu Jezusa v Jeruzalem potem, ko je obudil Lazarja od 
mrtvih. Med duhovniki, verskimi voditelji  in učitelji postave je povzročila v mestu pravi 
preplah. Zbali so se njegove nadnaravne moči, ki bi lahko pritegnila množice na njegovo stran 
in s tem bi se lahko pripravil upor ljudstva proti Rimljanom. Toda Jezus je prihajal ponižno tako, 
da je jezdil na osličku, katerega sta mu priskrbela njegova učenca. Z njim je jezdil po strmi poti 
z Oljske gore. Spremljale so ga prepevajoče množice in polagale pred njim palmove in oljkine 
veje. Z vzkliki o slavi na višavah in mir v nebesih je privedlo množice do jeruzalemskih vrat, kjer 
so jih sprejeli razburjeni farizeji in jim prepovedali nadaljnje skandiranje. 
Spomin na ta slaven prihod v Jeruzalem obuja ves krščanski svet s cvetno nedeljo. V času 
osnovnošolskega izobraževanja sem redno obiskoval verouk. Poučeval me je znani katehet in 
župnik dr. Vekoslav Grmič, ki je ob svoji bogoslužni karieri predaval še na ljubljanski teološki 
fakulteti. S svojo ambicioznostjo in sposobnostjo je postal kasneje škof. Njegove veroučne 
zahteve so bile vedno maksimalne. Popuščanja v verskih resnicah in globinah poznavanja 
krščanstva ni poznal. V tistih časih bi lahko trdil, da je bil bolj papeški od papeža, kar pa se je 
pri njemu pozneje močno spremenilo in je oficielno cerkveno oblast močno zatajil posebno še, 
ko mu je ta odvzela škofijo. Nanj se je takrat prilepila krilatica »Rdeči škof«. Ob obisku papeža 
v naši državi mu edini od posvečenih ni poljubil njegovega prstana. To pove marsikaj v smislu 
razkritja njegove zamere do cerkvene oblasti. 
Veroučni pouk smo spremljali in se ga učili le od njegovih predavanj, ker tovrstne literature v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja ni bilo nobene. Zapiskov otroci ne znajo delati in tako je 
bila snov hitro pozabljena. Ta pomanjkljivost za učenega moža ni bila izgovor. Sreča v teh časih 
je bila ta, da se veroučnih spričeval takrat ni dajalo. V uteho nam je bilo dejstvo, da je učeni 
mož imel nad sabo veliko težkih farizejev, ki so mu grenili  življenje in ga omejevali na njegovi 
ambiciozni poti. Najprej so ga komunisti pregnali iz šolskih prostorov in mu tako prirezali peruti 
v katehezi. Istočasno so bile prepovedane procesije po trgu. Tudi na podeželju v zakotnih 
vaseh so se te opravljale le za cerkvenim obzidjem (ring mauerjem). V farni cerkvi so še te 
pregnali v cerkveno ladjo. Takrat so bili za cerkev svinčeni časi in posamezne duhovnike so na 
veliko zapirali. Navzlic vsemu so tisočletni krščanski običaji ostali v navadi in jih komunizem iz 
duš vernikov ni mogel izbrisati. Žal so sakralni objekti v nekaterih krajih pričeli propadati in 
zbiranje denarja za vzdrževanje je bilo na silo ustavljeno. Sposobni župnik se je tudi v teh časih 
lotil obnove notranjščine cerkve in nato še nove fasade. Ta je bila zaradi vojnih časov in tudi 
neambicioznega in ostarelega predhodnika močno zanemarjena. Župnik je potrebna sredstva 
zbral od prodaje cerkvenih njiv in darov faranov v naturalijah (les, udarništvo, hrana delavcem 
itd.)  Na takšen način je trajala vojna med posvetno in cerkveno oblastjo celo desetletje in več, 
kar je še najbolj občutila šolska mladina. »Pravoverni« rdeči učitelji so klerikalno otročad 
označili pri sebi po svoje in nas selekcionirali po svojem ključu. Kasneje se je mobing na 
posamezne cerkvene dostojanstvenike nekoliko omilil, ker so komunisti verjetno dobili svojo 
klofuto od Zahoda in tudi Vatikana. Tito se je pred njimi izgovarjal, da so Cerkvi dodeljene vse 
pravice in nanjo država ne izvaja nobenega pritiska, kar je bilo močno izkrivljeno. 
Župnik in naš katehet nas je za vse cerkvene praznike pripravljal, da smo vanje vstopili po 
možnostih tistega časa primerno pripravljeni. Ker ni bilo verskih učbenikov, nam je na svoj 
pisalni stroj na prosojni tanek papir natipkal osnovne molitve in jih z indigo papirjem razmnožil, 
da je nastalo vsaj nekaj napisanega, čeprav v mizerni izvedbi. S tem nas je po svoje pripravil za 
vstop v Veliki teden. Med te priprave je spadal tudi pomen cvetne nedelje. Otroci smo se jo 
od vseh verskih praznikov najbolj veselili, mogoče tako kot Božiča. Nabirali smo leskovo šibje 



za svojo največjo butaro. Ta se je nato pri »kranceljpintarici« zmanjšala na primerno višino. 
Bila je ozaljšana s pušpanom in umetelno izdelanimi rožami iz krep papirja. Šibje butare je bilo 
povito z belim trakom. Če je pri pripravi zagreti duhovnik mislil na vse, se ni domislil slabega 
in deževnega vremena. Vsi mokri smo se z vodo prepojenimi butarami postavili pred oltar. Kot 
je pogosto v teh primerih, je koncentracija pričela vidno popuščati in pričela so se otepanja 
med posamezniki tako, da so pričele padati z višav umetne rožice in tudi kakšno jabolko je 
pristalo med padavinami. Med žrtve se je tokrat vmešal na stranskem oltarju stoječi sveti 
Kozmijan, kateremu je nekdo sklatil iz rok škofovsko palico. Na sveže prebeljeni steni ob oltarju 
so se pričeli pojavljati rdeči in drugi mavrični vzorci mokrih papirnatih cvetic. Pred oltarjem 
stoječa ministranta sta morala kot pred muhami z glavo trzajoča konja opletati in se ogibati   
nagajajočim fantinom. Po maši se je razočarani in ožaloščeni župnik razjokal, ko je videl 
posledice cvetne nedelje in njegovega truda. Verjetno se je pri sebi pridušal, da nam bo 
prihodnje leto dal »bunko vohat«, kar se je tudi zgodilo. 
Terorizem nad mularijo je med letom povečal na vsakem koraku. Otroci smo morali stati 
strogo resno pred oltarjem tako, da nas je imel v vsakem trenutku pred očmi. Iz temnega 
prostora pod zvonikom, kjer se je zbirala vsa smetana kmečkih hlapcev in druga za mašo 
nezainteresirana svojat, je izgnal vso šoloobvezno mladež. Primerilo se je, da je za prestopnike 
zadolženi mežnar Nande za ušesa  privlekel iz te »temnice« preko celotne cerkve 
Prelovškovega Tončka. V posmeh celotni fari je osramočeni fant to nedeljo zadnjič prestopil 
cerkveni prag v svojem življenju vse do današnjih dni. 
Lokalni neverniki, med katerimi se je našel tudi kakšen komunist, so strogemu dušnemu 
pastirju tudi v drugih trenutkih in časih nagajali s svojo neotesanostjo. V predpustnem času so 
v odprtem  avtomobilu paradirali več nedelj zapored po trgu in mimo cerkve v avtu sedeči 
zamaskirani neotesanci. S svojo ropotajočo glasbo in sireno so motili bogoslužje v cerkvi. 
Takšne in podobne izpade oblast ni nikoli sankcionirala. Dajala jim je celo potuho. Za njih je 
bilo to oživljanje starih običajev iz predkrščanskega obdobja. 
V času cvetne nedelje je župnik dobil obisk sredi noči, ko ga je prebudila Udba. Inscenirali so 
nočno preiskavo v farovžu, kjer so premetali vso pisarno, povzročili strašni nered in se proti 
jutru poslovili. Uradno tolmačenje preiskave je bilo iskanje obremenilnega dokumenta 
protidržavnega delovanja klera v kraju s sedežem v farovžu.  Insinuiranega obremenilnega 
gradiva seveda niso našli, ker ga tudi ni bilo. Ubrali so pot s podlim načinom onemogočenja 
delovanja Cerkve v lokalni skupnosti. 
 
Radostni nosilec butare v svinčenih časih. 
  



POT V NEZNANO 
 
Kljub mladosti sem se zgodaj zavedal, da bo prišel trenutek, ko bo potrebno zapustiti domače 
gnezdece in poleteti v tuj svet. Kakšna usoda mi je namenjena, je ostala neznanka še veliko 
nadaljnjih let. Vedel sem, da je svet krut in neizprosen in da v njemu uspejo le najuspešnejši. 
Žal pa je do tja še dolga pot, ki je polna preizkušenj in preprek in na njej uspejo le pridni in 
hrabri in jih mora spremljati še sreča. Skok v neznano je še toliko bolj negotov, če pri tem ni 
prave pomoči, ki bi otroku ublažila trd pristanek v realnosti. Dobro sem se zavedal svojega 
socialnega stanja, ki je bilo porazno. Od doma me ni nihče preganjal. Poslušal sem le vzdihe 
njihovih skrbi za mojo usodo. Vendar je to za kariero premalo. Dobro sem se zavedal, da stojim 
na najpomembnejši prelomnici v svojem življenju, ki me lahko popelje k uspehu ali v polom. 
Kasnejše korekcije so še vedno mogoče, vendar… 
V šolah takrat nismo imeli psihologov ali drugih svetovalcev, ki bi otroka popeljali z nasveti ali 
ustreznimi napotili na nadaljnjo življenjsko pot. Zelo redkim so učitelji priskočili  z napotki na 
pomoč posebno še, če so videli v učencu določen potencial, ki bi šel z napačno odločitvijo v 
nič. Seveda so njihovi nasveti lahko subjektivni in kandidatu ne prinašajo vedno uspeha. 
Kandidat se do takrat še ni srečal z realnostjo in sam ne pozna svojih sposobnosti. Predočena 
mu ni paleta poklicev, način študija, kraj šolanja in ostali eksistenčni pogoji. Stopiti na to 
odločilno kretnico je za malega zbeganca huda preizkušnja. 
V šoli sem odstopal od ostalih povprečnežev predvsem v risanju in tehniških sposobnostih. 
Splošno mnenje učiteljev je bila moja nadaljnja pot v slikarski dejavnosti. Tovrstne poklice je 
industrija takrat potrebovala v dizajnerskem poklicu, modelarstvu, grafičnem upodabljanju, 
oblikovanju izdelkov ali samostojnem slikarstvu. Pri iskanju štipendije je postala edina 
možnost zaposlitve v industrijskem oblikovanju. Od vseh tovarn v savinjski regiji je največ 
posluha in potreb pokazala kemijska industrija v Libojah. Njihovi oblikovalci so študirali v 
zagrebški šoli za umetno obrt. Pogajanja in obljube so potekale v nedogled, da se je že skoraj 
pričelo novo šolsko leto, ko se je njihov kadrovski referent ponesrečil in čez to možnost sem 
lahko potegnil le črto. V časovni stiski sem iskal samostojno rešitev v ljubljanski šoli za umetno 
obrt. Seveda sem to šolsko leto pri njih zamudil in s tem izgubil eno leto.  Popolnoma sam in 
brez rešitve sem iskal po časopisu možnosti drugih poklicev. Seveda sem dajal prednost 
elektrotehniki. Objavo štipendiranja na elektrotehniški srednji šoli je dajala tovarna RTV 
sprejemnikov v Ljubljani. Na moje veliko razočaranje so bile štipendije že davno podeljene in 
časopisna objava je bila zgolj formalnost. Referentki v kadrovskem oddelku sem potožil svojo 
časovno in siceršnjo stisko tako, da mi je dajala nekaj upanja v poklicnem izobraževanju. Žal je 
bila kvota  kadrovske zasedbe že popolnjena in sedaj je bilo morebitno povečanje odvisno od 
odločitve direktorja. V zadnjem trenutku se je vodilni mož odločil  meni v prid. Verjetno je svoj 
vpliv dodala še nadvse razumevajoča kadrovnica. 
Dobro sem se zavedal, da sem do sedaj dobil le polovico bitke. Za mojo socialno problematiko 
ni vedel v tovarni še nihče. V stanovanjski stiski sem si uredil kletni prostor pri sorodnikih, 
katerega je brat zapustil pred odhodom k vojakom v katastrofalnem stanju. Vlažen, zatohel in 
smrdljiv prostor je bil primeren le za živali. Sanitarij ni bilo nikjer in vsakič bi moral nadlegovati 
strogo urejeno družino v zgornjih prostorih za uporabo stranišča. To je bilo meni bolj odvratno 
kot samemu sorodstvu, ki bi mi morali vsakič odpirati vrata. Sicer je bilo na moč čutiti njihov 
odpor do vsiljivca. Usmiljenja do reveža ni bilo čutiti, še manj sorodstvenih vezi. Celo jasno mi 
je bilo rečeno, da v tej čumnati ne bom mogel živeti, posebno še, ko bo prišla zima. Nad 
takšnim stanjem bi vsakdo naredil križ čez Ljubljano. Vendar sem vztrajal in mesec dni sem 
preživel ob skromni suhi hrani. Spal sem na železni postelji, kar je bilo poleg bidermajerske 



omare edino premoženje mojega brata, ki ga je ustvaril pred odhodom k vojakom. V kotu je 
samevalo neuporabno kolo, ki ga je nekoč uporabljal še moj oče v predvojnem času. Bilo je na 
več mestih predrto in z najmanj šestkrat počenim ohišjem. Tega sem usposobil in z njim 
premostil vse razdalje v triletnem šolanju. Na mrežo postelje sem naložil nekaj starih časopisov 
in nanjo položil odejo ter se s preostankom pokril. Bizarno, ni kaj. 
Čez nekaj dni sem obiskal svoj dom in opisal moje ljubljansko življenje. Mati je težko sprejela 
odnos svojega brata do mene. Očitno so nas imeli polno kapo že od prej in tudi lastnika 
stanovanjske hiše, njihovega svaka. Prisiljeni smo bili ukrepati. Sreča v tej mizeriji je bila, da se 
pouk še vedno ni pričel. Tudi po tej strani mi je »nekdo« stal ob strani. Opravljal sem le 
praktični del šolanja v tovarni. Nenapovedanega dne se je pojavil v tovarni moj oče. Čudilo me 
je, da jo je sploh našel, ker sem vse do sedaj reševal sam. Dolgo časa so po tovarni iskali tega 
anonimneža, katerega ni nihče poznal in so ga imeli zavedenega le v kadrovski dokumentaciji. 
Prinesel mi je pismo, kot priporočilo našega domačega župnika Vekoslava Grmiča za 
šentviškega župnika. Očitno obstaja cerkvena oblast tudi v državni sferi kot država v državi. 
Moje stanovanjske težave se je pričelo reševati preko cerkvene institucije. Nemudoma sem se 
naslednji dan  pojavil pred njegovim obličjem v šentviškem župnišču. Dogovorila sva se, da se 
oglasim pri njem v naslednjem tednu. Njegovo posredovanje pri mojem problemu ni prineslo 
uspeha. Ponovil sem obisk in čez nekaj dni našel kmetijo v Dravljah, ki me je sprejela za hlapca. 
V moj delokrog je spadal hlev z dvajsetimi kravami in dvema konjema, kot stalnica 
vsakodnevnega opravila. Dodali so mi še vse ostalo, kar je spadalo k kmečkim opravilom. Tega 
se je nabralo kar nekaj, ker me v dopoldanskem času ni bilo pri hiši. Preplazil sem vse njihove 
njive pri spravilu jesenskih pridelkov. Kmet me ni štedil in usmiljenja za hlapca ni poznal. Še 
zoprnejši je bil njegov naslednik, ki je v meni videl nekoga, na katerem se lahko izživlja. Učil in 
sekiral me je pri urejanju gnojišča, katerega so morale biti stranice ravne kot zidovi. Dodatnih 
učnih ur mi je povzročalo njihovih petdeset kur, ki so mi dnevno razkopale mojo dnevno 
mojstrovino. V jeseni smo pripravljali steljo v njihovem borovem gozdu. Žetev praproti je 
trajala nekaj dni, kar je kasneje postalo moje dnevno opravilo pri rezanju stelje. Drvarnica je 
postala le občasno delovišče, kadar mi niso našli druge zaposlitve. Pozno jeseni sem postal v 
gozdu sekač borovih dreves. Z žago amerikanko sva s kmetom mlajšim, ki je bil na vrhuncu 
svojih moči, podirala drevesa. »Daj potegni«, je priganjal petnajstletnika, ki se je trudil po 
svojih močeh. Še največ sape sem dobil, ko se je padajoče drevo obesilo na sosednje in se je 
kmet mučil s konjem rešiti zagato. Zimski čas ni prinesel olajšanja. Dnevno sem čistil peso in 
jim odstranjeval repke. Občasno so se spomnili na kurji hlev, kateri je moral biti čist po njihovih 
normativih. Tu so me napadle kurje uši in praskal sem se še drugi dan, ker kopalnica zame ni 
bila dosegljiva. Spal sem v hlapčevem brlogu, hladnem kot pasja uta. Postelja, stara kot njihova 
kmetija, je imela blazino napolnjeno s slamo in v njej je nastala vdolbina primerna še najbolj 
za kotitev živali. Vodo za umivanje sem si načrpal na dvoriščnem vodnjaku že zvečer, da sem 
se zjutraj umil z vodo, ki sem jo ogrel preko noči s svojim dihanjem. Soba ni imela nikoli 
ogrevanja in z zunanjim mrazom jo je ločevala tanka šipa na vratih, okrašena z umetniškimi 
zimskimi rožami, ki jih je ustvarila preko noči narava. Jutranje ogrevanje sem doživel v hlevu, 
posebno še, ko sem stopil v svež kravjak. Z gnojem naloženo samokolnico je bilo potrebno 
prepeljati na visoko umetelno urejeno gnojišče. V zimskem času je postala deska spolzka in 
klančina nevarna. Nekajkrat sem pristal z obrazom v gnoju, ko mi je spodrsnilo. Nedelja za 
kmeta ni dan počitka. Opravila pri živini so stalnica in te sem moral opraviti še bolj zgodaj, ker 
nas je potem vse v hiši čakala jutranja maša. Za zajtrk in večerjo smo običajno jedli sok z 
vkuhanimi knedeljni. Sok je bila mešanica mleka in vode primerno le za preživetje. Tu me je 
kmet starejši opominjal, da naj zajamem več goščave, da bi tako pojedel manj kruha. 



Zgodil se je slučaj, da sem za tega kmeta zvedel že vsaj pet let preje, kot sem ga spoznal. Po 
odsluženju vojaškega roka je odšel v Ljubljano Kolarjev Tone, brat mnogo bolj znanega 
Španovega Jožeta. Ta je vojaščino odslužil skupaj s kmetom, pri katerem sem kasneje iskal 
zavetišče. Ko mu je Tone pripovedoval o stanju doma, ga je Stane povabil v Ljubljano, kjer bo 
imel lepšo bodočnost. Stanovanje je dobil pri Stanetovem svaku Šarčevem Jožetu, kmetu v 
soseščini. Delal je v tovarni in malo pomagal pri delu za stanarino. Najino snidenje kot srečanje 
dveh rojakov je minilo brez emocij bolj podobno mimoidočim na cesti. Takšni so vsi Kolarjevi. 
Pozneje sva se še občasno videvala in nato nikoli več. Človek je imel v življenju smolo, ko je pri 
Šarcu spoznal njihovo deklo in se pozneje z njo poročil. Prihajala je z Dravskega polja in si z njo 
ustvaril družino. S svojo pridnostjo si je v Dravljah pozidal manjšo hišo, kot del četverčka. 
Družinske sreče ni dočakal in življenje končal na vrvi. Tudi moj kmečki delodajalec, večni 
mladenič, katerega sem v življenju največ preklel, je v nekaj letih po mojem odhodu umrl. 
Preživel ga je celo njegov oče, kateri me je dnevno čakal pri dvoriščnih vratih s klicem: » Jože, 
zdajle pa brž!« Klavrna je tudi usoda njihove hiše in z njo vseh najlepših njiv. Doživela je usodo 
vseh kmetij in drugih gospodarjev na relaciji Šiška – Šentvid, ko so s stolpnicami povezali oba 
dela predmestij Ljubljane. 
 
Takšen je bil začetni odriv skoka nekoga v lepšo prihodnost. 
  



BEG V VICE IN NEBESA 
 
Kot pravi pesnik, vremena Kranjcem bodo se zjasnila, je bilo v februarju, ko goduje sv. 
Frančišek, nenadoma poslano vabilo moji mami na praznovanje godu njenemu bratrancu 
Francu Zupanu v Verje pri Medvodah. To se je primerilo prvič v naših sorodstvenih odnosih, 
čeprav so Zupanovi še pred vojno prihajali k nam na obisk. Potovanje sta združili s sosedo 
Drolčevo Rozo, katere sin Jože je v tem kraju stanoval že dalj časa. Odločili sta se, da na tej poti 
obiščeta še mene v Dravljah. Verjetno iskanje mojega prebivališča zanju ni bilo enostavno. Bila 
je sobota, katere so bile takrat za zaposlene v firmah še delovne. Sneg je ležal krog in krog in 
odjuga se je preko dneva že pojavljala po kotlinah. Kmet mi je  ta dan določil lupljenje borovih 
debel, ko vstopita obe ženici na dvorišče. Na moje veliko presenečenje pristopita k meni in jok 
me skoraj posili. Tudi njima ni bilo vseeno. Odložili sta skromno prtljago in stekel je kratek 
pogovor. Izza hlevskih vrat se je že prikazal kmet, da ugotovi vsiljivca, ki moti pri delu 
njegovega hlapca, kajti dan je v tem letnem času kratek. Precej sta opazili neprimernost 
trenutka in se na hitro poslovili. Mama me je za v nedeljo popoldan povabila k sorodniku v 
Medvode. Tam bo bolj primeren prostor za pogovor. 
Nedelja pri kmetu ni dela prost dan. Za oddih so namenjene le tri ali štiri ure. Ob drugih 
nedeljah sem po kosilu lahko šel v njihovo dnevno sobo poslušat radio. To je bil že kar velik 
luksuz in privilegij, ki mi je bil dan. Tukaj sem se nekoliko pogrel za razliko od moje hladne 
sobe. Tokratna nedelja je bil zame praznik višjega razreda. Svoje razmajano a še vedno 
uporabno kolo sem zajezdil takoj po kosilu. Snidenje s sorodniki mi je po teh pustih dneh 
nadvse prijalo. Godovanja se je udeležil tudi stric Stanko s soprogo Betko, ta ki me je podučil, 
da prostori na Milčinskega 20 niso primerni za bivanje, posebno še v zimskem času. Po 
splošnem klepetu je besedo povzel moj neoficialni stric Franc. »No Jože, kako se imaš v 
Ljubljani?« Veliko mu nisem povedal novega, ker nekaj jim je že povedala mama. Stric Stanko 
je nemirno korakal po sobi in nekaj mrmral sebi v brk. Vmes pa je le izustil: »Kar tam ostani. 
Tu imaš vsaj za jesti.« Očitno se je spomnil svojih časov po I. svetovni vojni, ko so se vsi ubadali 
z lakoto. A ljubi striček. Jaz nisem prišel v Ljubljano zaradi lakote doma. Te nisem trpel v svojem 
življenju. V mojem primeru se rešuje nadaljnje eksistenčno vprašanje in moja kariera. Kaj ali 
ne vidiš, da sem na najnižji točki v svojem življenju. Sedaj mi je najbolj potrebna pomoč. Lahko 
da bom uspel, ali pa pristal med klošarji. Trenutek je bil močno kočljiv in krhko bilko ni težko 
pohoditi in jo lahko odnese neusmiljeni tok vsakdana. Trd moraš biti mož kot kamen, da  ne 
priskočiš sorodniku v pomoč, ko se ta utaplja. Na kmetih dajejo prenočišče še ciganom, čeprav 
tvegajo morebiten požig ležišča in celotnega poslopja. V trenutku premisleka, ko je sobo 
prekrila moreča tišina, se oglasi godovnik Franc in izreče besede moje rešitve. »Kar k nam pridi, 
se bomo že nekako stisnili.« 
19. marca 1961 sem naložil svoje borno imetje na bicikelj in odpeketal novim dogodivščinam 
naproti. Od kmeta sem se po partizansko poslovil, čeprav sem mu bil kljub vsemu hvaležen za 
dano  rešitev v kritičnem trenutku. V tem trenutku nisem imel nič razen narodne identitete in 
ljubezni do domovine ter upanja v boljšo prihodnost. Hvaležno sem mu zapustil ves zimski 
mraz, katerega sem reševal v topli tovarni, katero sem vzljubil in je nisem več zapustil vse do 
njenega žalostnega konca. Kljub vsemu sem ga kasneje še enkrat obiskal in mu pokazal svojega 
Forda in s tem dokazal svojo uspešno pot v življenju kot njegov bivši hlapec. Samo to me je 
tedaj vprašal: »Ali je tvoj?« Med potjo sem premišljeval o svojem statusu in s čim sem si zaslužil 
te tegobe in iskal po svetu samaritanske ljudi, ki kot svetopisemski Samarijani izkazujejo 
usmiljenje oropanem potniku. Molče poganjal sem kolo naprej kot Memento Mori in zavedal 



se minljivosti in  stiske svoje. Dolgost življenja našega je kratka pravi pesnik. Objemi ga krepko, 
zajemi ga globoko in potegni iz njega svoj maksimum. 
Sprejem pri mojih samaritanih je bil korekten in takoj mi je stric pribil na omaro letev, na 
katero sem obesil skromno garderobo. Omara ni dopuščala mešanja mojih cunj z njihovimi. 
Daljna sestrična se je premestila v dnevno sobo in tam ostala tri mesece. Zaradi prezasedenosti 
šole je imel naš razred pouk  samo popoldan. Odločil sem se, da se bom vozil s kolesom do 
Vižmarij in pot nadaljeval z mestnim trolejbusom. Srečen, da se mi je moja kalvarija tako 
popravila in da sem preživel zimo, ki je tudi za gozdne živali huda preizkušnja. Začetek pouka 
je bil določen ob 13.30, kar moji gospodinji ni bilo mar.  Na mizo mi je postavila kosilo ob eni 
uri. Ni ga na svetu hitrostnega rekorderja, ki bi to razdaljo do Viča prevozil v četrt ure. Seveda 
sem pouk zamujal dobre pol ure. Predavatelji so me razumeli kot, da poznajo mojo stisko in 
mi niso evidentirali zamujen čas. V zahvalo sem jim vračal znanje z najboljšo oceno. Kmalu sem 
ugotovil, da se na svetu dobro z dobrim vrača. Tega sem se držal povsod v življenju in uspel. 
Mladostna zagnanost me na vseh teh preizkušnjah ni omejevala in ustavljala. Če bi se na to 
oziral, bi že v prvem tednu naredil križ čez Ljubljano. Zavedal sem se svoje majhnosti in rešitve 
le v smislu srbskega rekla: »Pouzdaj se use i u svoje kljuse!« Nikogar nisem imel na svetu, ki 
bo urejeval moje življenjske poti namesto mene. Izkoristi vsako ponujeno ali vsaj dobrohotno 
pomoč, kajti še vedno se najdejo dobri ljudje. V vseh teh težkih časih so se okrog mene 
pojavljali čustveni ljudje, ki so me spraševali o mojem skromnem življenju, ne da bi jadikoval 
in jim razlagal svoje tegobe. Mogoče sem izstopal že na zunaj, česa se takrat nisem zavedal. 
Pa saj ni tako hudo. Današnji dan  sem že preživel, verjetno bom tudi jutrišnjega, je bil moj 
dnevni moto in tako se je tudi zgodilo. V deželo je prihajala pomlad in z njo toplejši dnevi. 
Šola mi ni povzročala težav in letnik sem končal kot najboljši v razredu. Od ravnatelja sem dobil 
priznanje v knjižni obliki. Počitnice so mi bile pravi balzam po preživetem letu. Poprijel sem se 
sezonskega dela v kmetijski zadrugi pri škropljenju hmelja v širnem okolišu. Denar sem 
potreboval na vsakem koraku. Tudi garderobo sem si moral posodobiti. Vmes me je nažiral črv 
skrbi za naslednje šolsko leto. Nekega dne pride pošta od dobrih sorodnikov iz Medvod. »Jože, 
iz firme so ti poslali obvestilo, da boš lahko v prihodnje živel v novem internatu, ki ga končujejo 
v Šiški.« Ja res spodbudna novica. Ampak internatov je že do tedaj bilo nekaj v Ljubljani in v 
njih bi se lahko nastanil že prvi dan mojega prihoda v Ljubljano. Vendar te je potrebno plačati, 
kar pa s svojim socialnim statusom nisem zmogel. Zmajal sem z glavo in spoznal, da se me 
hočejo dobrotniki čim preje znebiti. 
Počitnice sem končal s pičlim zaslužkom in nadaljeval naslednji letnik. Dokončanja internata 
jim navzlic vsem naporom še ni uspelo. Začasno so nas namestili v samski dom PTT na Vojkovi 
za Bežigradom. Prehrano smo si preskrbeli v samopostrežni restavraciji Tesar nasproti 
bežigrajske gimnazije. Končno se je dočakal dan, ko smo se vselili v nov železničarski dijaški 
dom. Iskraši smo bili tu kot gostje, kar se ni nikjer odražalo. Postal sem predsednik gojencev 
doma in njihov predstavnik v hišnem svetu.  Kmalu smo dobili hišno ozvočenje in upravnik 
doma me je zadolžil za njegovega asistenta pri manipulaciji z ozvočenjem.  Tako sem prišel do 
svoje sobe, v kateri sem preživljal dneve po pouku. Odprla so se mi tuzemska nebesa, katerih 
dneve lahko štejem za najlepša v svojem življenju. V topli sobi ob glasbi, ki sem si jo poželel, 
sem se po potrebi učil in občasno sprejemal za krajši čas svoje prijatelje. To je bil skok v nebesa 
potem, ko sem iz draveljskega pekla in medvoških vic napredoval  na piedestal trona, ki si ga 
pred dobrim letom niti v sanjah nisem zamislil. Po zamisli upravnika, ki mi je bil drugi oče, sem 
v skupnih prostorih menze občasno nastopal pred gojenci s predavanji o aktualnih političnih 
temah ali znanstvenih dognanjih tistega časa. Vendar mi je brezskrbno življenje najedal črv 
skrbi za plačilo teh nebes. Kako in s čim poravnati vse dolgove tega udobja? Nekaj je prišlo kot 



nagrada z učnega programa, nekaj od prihrankov in nič od doma. Dolg se je mesečno večal in 
na koncu leta dosegel vrednost namestitve dveh mesecev. Z računovodjem sva bila boje vedno 
ko me je srečal. Da me niso nagnali iz internata, je bilo moje odlično stanje v šoli. Vzgojitelji so 
mi predlagali, da naj malo ublažim tempo in berem poleg strokovnih še posvetne knjige. V 
počitnicah sem zaslužil toliko, da sem poplačal dolgove in še je ostalo nekaj drobiža za 
naslednje mesece. Prisiljen sem bil stopiti v sivo ekonomijo, kar je  za učenca s skromnim 
znanjem skoraj nemogoče. 
V zadnjem letniku so se zadeve malo umirile, ker se je prispevek tovarne nekoliko povečal, a 
žal še vedno premalo, da bi računovodja položil orožje. 
Po zaključku šolanja sem nastopil službo in se z redno plačo osamosvojil. 
 
»Veš mama, lepo je živeti, a za kar sem se boril, bi se hotel še enkrat boriti!« 
  



KLIC DOMOVINE 
 
Bil je čas pred petdesetimi leti, ko so me pričeli nadlegovati na vojaškem odseku v Žalcu. V tem 
času sem bil zaposlen v Iskri in ob delu sem opravljal šolanje na elektrotehniški šoli v Ljubljani. 
Ker so se predmetni programi hitro menjavali glede na hiter razvoj tehnike, ker je elektronika 
doživljala največje spremembe. Zato mi je vpoklic v vojaške vrste hudo pomešal načrtovan 
študij. Poleg tega so name vplivala še prepričevanja prijateljev, ki so me silili k vpisu na 
fakulteto. Nekaj časa sem hodil na predavanja v popoldanskem času z željo, da se vpeljem v 
fakultetni utrip, ne da bi bil vpisan. Predavanja so opravljali samo asistenti in ugotovil sem, da 
je študij ob delu nemogoč in eksistenčno nevzdržen. Tudi vojaščina je visela nad mano kot 
Demoklejev meč in v nevarnosti so bili vsi zastavljeni načrti.  Podobne težave so imeli tudi 
ostali navdušenci, ki so pričeli zastavljen cilj opuščati. Prošnjo za preložitev vpoklica so mi 
upoštevali in v naslednjem letu sem se odločil opraviti to nadlogo. 
Vdal sem se v usodo in odšel na pot, ki mi jo je določil vojni odsek v Žalcu. Pristal sem v 
beograjski  vojašnici v predmestju Topčider, ki je v sklopu hriba, kjer se nahaja Beli dvor 
tovariša Tita. Vojašnica je velika in stara ter ena od nekdanje kraljeve vojske. V tem trenutku 
sem postal regrut Titove garde. Vožnja v Srbijo je bila z vlakom in regiment nabornikov iz Žalca 
se je do sem že močno otresel. Štajerski mladci se na dolgi poti niso izneverili tradiciji in so vso 
pot popivali in rogovilili po vlaku. Tudi ob sestopu jim vojašnica nikakor ni bila ljuba in jutro so 
raje dočakali v kolodvorski restavraciji. Regruti smo se zbirali v sprejemnici in čakali na 
trenutek, ko nas bodo presortirali po razporedu. Prvi vtisi so bil porazni. Šok je bil tolikšen, da 
teden dni nisem šel na stranišče. K temu je veliko pripomogla prehrana, na katero sem se težko 
privadil. Pričel se je vojaški dril in spoznavanje okolja in tovarišije. Tukaj je bila zbrana vsa 
Jugoslavija v malem. Največ je bilo Bosancev in Zagorcev. Določili so me v četo 
radiotelegrafistov. Učne ure RTG so bile dolgočasne in ugotavljal sem, da tovrstna tehnika 
radijskih vez v bodočnosti nima perspektive. Najboljši telegrafisti so bili glasbeniki, glede na 
melodičnost znakov, katere se mora sprejemati. Tehnika radijskih vez je bila še iz povojnih 
časov, katero so darovale ZDA naši državi. Dril in monotonost učnih ur, mi je do telegrafije 
povzročila odpor. Ostale vojaške veščine sem sprejel kot se od vojaka pričakuje. Vendar se me 
je pričela lotevati zdravstvena nadloga v obliki gnojnih turov. Sanitetna služba to bolezen reši 
na enostaven način v obliki penicilinskih injekcij. Dobil sem jih 27 in moja zadnjica je otrdela 
od bolečin. Zdravnik mi je svetoval več sadja, ki ga v vojašnici ni bilo. Še tistega, ki je bil določen 
na jedilniku, so pokradli kuharji in drobna jabolka rezali na polovico, da so zadostili normativu 
jedilnika. Rešitev sem videl v nakupu sadja v mestu, vendar je bila takšna želja tedaj še 
fantastika. Po pravilniku JNA ne sme regrut tri mesece v mesto, oziroma do zaprisege 
(zakletve), ko se s podpisom obvežeš vojaškim obveznostim. Ko je bila ta formalnost za nami, 
se je vsul pred desetarja trop kandidatov za izhod v mesto. Seveda so dobili prednost 
Beograjčani in okoličani. Srečnež, ki je odšel v mesto, mi je prinesel manjšo količino sadnih 
dobrot. Nato so nastopile v mestu študentske demonstracije in izhodi so se takoj ustavili. Ni 
še prenehala prepoved, ko so Rusi v juliju napadli Čehoslovaško in s tem se je prepoved 
izhodov  nadaljevala. Prvič sem videl reakcijo JNA , kako se preplašenost vnese v njihove vrste, 
pa četudi se nepredvideni dogodki dogajajo tisoč kilometrov stran od nas. Ta »nevarnost« je 
minila v poznem poletju, ko sem se lahko prvič sprehodil po glavnem mestu. Poleg ogleda kino 
predstave sem si dal duška s sadjem vseh vrst. V naslednjem dnevu je sledila reakcija telesa 
na vitaminsko dozo, da sem cvetel na vseh mestih. Bilo jih je toliko, da bi bilo najbolje iti v 
bolniško oskrbo. V pozni jeseni smo z izpiti zaključili šolanje, ne da bi enkrat v živo videl Tita, 
katerega sem večkrat stražil. Zamenjal sem vojaško obleko in odšel s 



premestitvijo(prekomando) v bližnji Obrenovac. V Titovi gardi sem preživel obdobje, ki ga ne 
bom imel v najlepšem spominu. Malo mestece ob Savi ima vojašnico z inženirijskimi rodovi in 
protiletalsko zaščito Beograda. V tem delu vojašnice operirajo le profesionalne vojaške službe 
in vojaki na služenju kadrovskega roka sem nimajo vstopa. Premeščen sem bil v vojašnico, kjer 
niso imeli radiotelegrafskih aparatur. Postal sem deklica za vse, le svojih nalog nisem mogel 
opravljati. Zato sem bil s skupino podobnih brezposelnežev določen za pripravo ozimnice. 
Skupinovodja je bil  star vojak trobentač Đuro, sicer Cigan po narodnosti. Nekaj časa smo 
opravljali zadano nalogo, ko se Ciganu delo upre. Bilo je po kosilu, ko pripada vojakom 
popoldanski počitek. »Neču više raditi. Idem na spavanje.« Njemu smo se pridružili še ostali, 
kar ni bilo težko in pristali v spalnici. Nisem se še slekel, ko prihrumi za nami praporščak 
(zastavnik), določen za prehrano.  Na vratih se je tako zadrl, da sem padel iz postelje. Postavil 
nas je v gosji red in napotil proti komandi vojašnice. Pred pisarno komandanta smo stali dve 
uri in se »medili«. Ob 17. uri se je pojavil podpolkovnik Gavrilović, ki je bil med vojaki in tudi 
starešinami na skrajno slabem glasu. Imel je vzdevek »Gavro«. Oblečen v plašč in s kapo 
poveznjeno globoko na oči, nas je ogledoval vsakega posebej in pristal na Ciganu, katerega je 
edino poznal. Zavpil je nad njim, da so se stresle šipe in zona nas je oblila. Ko se je želel Cigo 
oglasiti,  je že zagrmel v drugo. Tako se je ponovilo še nekajkrat, ko nam je določil kazen za 
neposlušnost. Kazen je bila nadvse neprimerna, ker je bilo treba ribati asfaltno cesto od reke 
Save do vhoda v vojašnico v več kot sto metrski razdalji. Obotavljaje smo pristopili k jalovem 
delu. Seveda bi naložena kazen ne smela predstavljati težav, če bi bilo na razpolago potrebno 
orodje. Temu ni bilo tako. Našli nismo ničesar s čemer bi se lahko ribalo cesto. Še največ volje 
sem pokazal sam, ko sem iskal primerno posodo, s katero bi zajemal vodo iz Save. Ker ni bilo 
moč najti ničesar primernega, sem se lotil protipožarne omarice in vdrl vanjo. Iz nje sem vzel 
vedro in se začudil, ker je imela najmanj sto lukenj različnih velikosti. S kakšno protipožarno 
varnostjo se oskrbuje vojašnica? Balkancem primerno sem si mislil. Z paličicami sem zamašil 
največje in z brega Save zajemal vodo. Namen je bil korekten, a efekt je bilo Sizifovo delo. 
Vedro je bilo podobno cedilu in ko sem prišel na vrh brega, je bila posoda že prazna. Zamašiti 
je bilo potrebno še nekaj lukenj in pljusk vode je nato razmočil asfalt. To lužo so potem nekateri 
z polomljenimi metlami razmazali in s sirkom nastlali cestišče. Drugi vojaki , ki so podobne 
kazni že poznali, so nas s posmehom opazovali in nam kazen privoščili. Kljub kislemu 
jesenskemu vremenu se je cestišče prehitro sušilo in na koncu ni bilo kaj pokazati, razen 
nasmetene ceste. Komandant si opravljene kazni ni prišel ogledati, temveč je poslal svojega 
namestnika. »Ovo još nije sasvim dobro, ovo  još treba malo popraviti in na drobno capljal po 
cesti. K sreči nas je že spremljala tema in ostalo je le pri njegovih pripombah. Rezultat kazni je 
bil porazen. Ostala je razmazana in nastlana cesta. 
Kaj konkretnejšega mi še vedno ni bilo dodeljenega. Občasno sem moral zakuriti peč v pisarni 
varnostnega oficirja. Sledil je zahtevek naši četi za napeljavo telefonske linije v njegovo 
pisarno. Do tega trenutka so moji predhodniki te naloge reševali do skrajnosti šarlatansko. 
Telefonske linije so  napeljevali po drevju in robovih objektov in nebo vojašnice je bilo prekrito 
z mrežo telefonskih linij. Pristopil sem do nekaterih vzdrževalcev v vojašnici in predlagal 
prenesti linije pod zemljo. »Pa saj te že obstajajo, a kdo se bo znašel v stotinah žic.« Pokazali 
so mi telefonske omarice, katere so bile v poraznem stanju.  Nekatere so bile na silo odprte in 
od dežja in snega z oksidiranimi kontakti. V pomoč sem povabil starega vojaka, ki je bil z mislimi 
že doma. Brezbrižno je hodil za menoj in me prepričeval v brezplodno delo. Pregledal in očistil 
sem vse zanemarjene omarice in skupaj sva preverila linije. K sreči jih ni še nihče pri izkopih 
poškodoval. Delo je bilo zamudno, vendar uspešno. Nebo vojaškega dvorišča se je zjasnilo, ko 
sva snela vse zasilne linije. Najino uspešno delo ni nihče opazil in človek bi pričakoval vsaj 



pohvalo, katere nama ni bila namenjena. Čez nekaj dni so me napotili v skladišče tik ob Savi, 
da preberem  večjo količino telefonskih aparatov. Odgovornega praporščaka sem vprašal za 
usodo teh v več letih nagrmadenih aparatov. »Čakamo samo še na komisijo za potrditev v 
razhod.« Ker so bili nepoškodovani, sem mu predlagal njihovo popravilo. »Kdo se bo tega lotil« 
in zamahnil z roko. »To vam lahko jaz popravim.«  Pogledal me je postrani kot, da sem mu 
popljuval sina. »Nečeš moći«, je odvrnil in že sva se razšla. Minil je teden in še kakšen dan, ko 
me je na jutranjem zboru ogovoril moj nadrejeni v zvezi mojega predloga o popravilu 
telefonskih aparatov. »Za servisiranje nujno rabim orodje, ki ga vojašnica ne premore. Lahko 
pa si ga preskrbim od doma.« »Težko bo, ker si ti še mlad vojak,« je odvrnil in že sva zaključila 
pogovor. V pozni jeseni, v začetku decembra so postali pokvarjeni telefoni ponovno aktualni. 
Verjetno jih je k temu prisilila nuja po novem aparatu. V pogovoru sem ugotovil, da za tako 
dolge vožnje JNA ne plačuje izrednih vozovnic. Vendar je moja želja po snidenju z domačimi le 
prednjačila, da sem jim odvrnil: »Če nima komandant za mojo vožnjo domov denarja, si jo bom 
pa sam plačal. Vi mi preskrbite le teden dni izrednega dopusta.«  Tako smo se pogodili in nekaj 
dni pred božičem sem že bil med svojimi. Obiskal sem sorodnike in prijatelje ter mami 
preskrbel božično drevo in ga elektrificiral. Slab teden dopusta je vseboval dva dneva vožnje 
in pravega dopusta je bilo kar premalo. Potovalko sem napolnil z orodjem in drugim 
materialom, ki ga pri popravilu telefonov nisem rabil. Odločil sem se, da bom v obilici časa 
sestavil nov radijski sprejemnik. 
Obrenovac me je pri povratku sprejel v megli in mraz je močno pritisnil. Začasno sem se 
nastanil v hladnem skladišču ob reki Savi, kjer sem se zadrževal naslednjih nekaj tednov. 
Občasno me je med delom obiskal odgovorni skladiščnik, sivolasi praporščak  Stevo. »Kako 
napreduje delo,« me je pobaral in se z nezaupanjem ozrl na polico, kjer sem zlagal popravljene 
aparate. Takoj sem spoznal, da je pesimističen  v moje uspešno delo. Verjetno je v svoji karieri 
doživel že veliko podobnih mojstrov, ki so hlinili svojo strokovnost in ostali brez rezultatov. 
Skladišče je bilo neogrevano in mraz je bil le kakšno stopinjo milejši od zunanjega.  S 
priključenim spajkalnikom sem si ogreval le nos, kar je bilo že bolje, kot postopanje po vogalih 
vojašnice. Nato je prišel čas končanja mojega dela. Od celotne količine sta ostala dva razbita 
primerka za odpis. Skladiščnik je sprejel vrnjene aparate kot število in ker v popravilo ni verjel 
je dejal: »Videt čemo.« Rezultat mojega dela se je pokazal kasneje, ko so bili  uporabljeni na 
terenu. 
Zima se je nagibala v pomlad, ko pristopi na jutranji postrojitvi k meni moj starešina in ob sebi 
ima vojnega uslužbenca z oznako poročnika, pod katerega okrilje je spadal kulturni resor v 
vojašnici. Vprašata me po moji privolitvi sprejema kasarniškega ozvočenja in ostale naloge v 
kulturni dejavnosti. V hipu sem spoznal, kaj se mi obeta z mojo privolitvijo. Prišel bom do 
svojega prostora, katerega sem imel že nekoč v zlatih časih internatskega življenja. Seveda s 
privolitvijo nisem okleval. 
Sedaj sem imel nad sabo celo dva nadrejena, kar je lahko celo prednost v smislu potuhe.  Prvi 
vtis ob vstopu v mojo bodočo sobo je bil porazen. Prostor je bil zanemarjen in skrajno 
neugleden. Vtis se je še močneje poslabšal, ko sem pregledal aparature in inventar. Kaj je delal 
moj predhodnik oziroma predhodniki in to je bila ena sama žalost, ki me je spravila v obup. Od 
vsega ni delovalo nič. V kotu je ležal manjši prenosni ojačevalec, ki tudi ni bil popolnoma 
uporaben. Po krajši primopredaji me je Mašan, kakor so ga vsi klicali, seznanil še z nastopi 
vojaškega ansambla v vojaškem klubu v mestu in me zapustil ne da bi mi dal še kakšno dodatno 
nalogo. Tu bom ob sobotah in nedeljah postavil ozvočenje na plesnih prireditvah. Obetala so 
se vojaška nebesa, vendar do tja je še nekaj trnja. Poročnik Mašan, po rodu Črnogorec, je bil 
korekten in prijazen človek. Pogovori z njim so bili nadvse prijateljski in brez ukazov, kar je v 



vojski redkost. Zato pa sem bil sam proti njemu zahteven. Prosil sem ga za prepleskanje sobe, 
ki je bila okajena in skrajno neugledna. Rezultata po dveh tednih ni bilo nobenega. Zato sem 
sam pristopil do kasarniških zidarjev, vendar so me odslovili z izgovorom, da jim naloge daje 
le komandant. Spoznal sem, da so vsi tovrstni napori Sizifovo delo. Zgrabil sem za njihovo 
orodje in sam prepleskal sobico. Tudi tla so bila obložena z plastjo osušenega blata in nesnage. 
Tega je bilo moč odstraniti le z lopatico in z žičnato volno. Ko so se tla premazala z pasto, je 
soba dobila kulturen pridih. Nekje sem staknil oljne umetniške barve in na leseno podlago 
naslikal svoje prve slike po večletnem premoru. Tudi okvirjen seznam inventarja sem prekril z 
barvno sliko Sean Coneryja. Sledil je najtrši del moje vzpostavitve normalizacije sobe 
ozvočenja. Popraviti sem moral ojačevalec, ki je napajal celotno vojašnico. Aparature nisem 
poznal in sem se moral dobro poglobiti v njen ustroj. Porabljenega je bilo kar nekaj časa, ko 
sem lahko po ozvočenju objavil pozdravno besedo svojim sotovarišem. Rutinsko sem popravil 
radijski sprejemnik, s katerim sem z glasbo popestril vojaštvu večere. Lotil sem se še 
gramofona, katerega usoda je bila že davno  zapečatena. Iz svoje zaloge materiala sem 
uporabil kristalno glavo, ga usposobil in pričel na njemu vrteti popolnoma izrabljene plošče, 
da se je komaj ugotovil tonski zapis. Pričeli so prihajati posamezniki s svojimi ploščami in 
prošnjami za predvajanje. Med njimi so bili kuharji, ki so me podkupovali s hrano in sadjem. 
Ugotovil sem, da mi manjka primeren interier. S ključi, ki sem si jih pridobil, sem vstopal v 
učilnice in od  tu odnesel nove šolske stole in mizo. Na hodniku pred učilnico je samevala daljša 
železna polica, katero sem v času po večerji, ko je najvarneje početi prepovedane posle, 
odžagal svoj kos in ga odnesel v sobo. V kinodvorani je bil v tistem času remont odra in sneta 
je bila velika plišasta zavesa. To sem skrajšal za dobra dva metra in z njo prekril polico z aparati. 
Ko je bilo vse po mojem okusu, sem poklical Mašana na kavo. Možakarja v vsem mojem 
urejanju sobe ni bilo na obisk. Ko je vstopil, se je ozrl naokoli snel kapo in sedel. »Znaš Jože, 
od kad stoji ova kasarna, još nikad nije bilo ovako sređeno.«  Sploh se ni vprašal, od kod vsa ta 
oprema v sobi. »Tovariš poročnik, to je bilo odvisno od vas in od vaših ukazov podrejenim. 
Sicer pa nimamo vsi smisla za red in okusa za lepše stanovanje.« Ponudil sem mu kavo, kar ga 
je začudilo, ker nisem imel kuhalnika. Na skodelico z vodo sem priključil žico in v vodo vstavil 
drugo. Nevarno napravo sem priključil na omrežje. V hipu se je pričela sredi mize peniti voda 
in z dodatkom kave je pred njim nastal želeni napitek. Presenečen mož ni mogel verjeti 
kemičnem poizkusu in z veseljem sva izpila vsak svojo skodelico. »Veš Jože, jaz ti bom priskrbel 
manjši rešo in odslej mi boš kuhal kavo. No, pa sem si naredil z ustrežljivostjo novo zadolžitev. 
Odslej se je glas o dobrem tonskem mojstru v razglasni postaji hitro širil po vojašnici. Čakal 
sem samo na trenutek, ko se bo prikazal v mojem raju strašni komandant »Gavro«. Ta trenutek 
je prišel nekega jutra potem, ko je vojaštvo odšlo po dnevnih zadolžitvah in je mir preplavil 
monotono življenje. Nenadoma zaropotajo nihajoča vrata na začetku hodnika, kot bi se nekdo 
zaletel vanje z vozilom. Nehote pogledam na hodnik, ko zagledam skupino oficirjev, ki 
spremljajo komandanta. Namenjeni so naravnost k meni. Hitro se uredim, da izpadem pred 
njimi kot vzoren vojak. Sunkovito se odprejo vrata in ogromna postava jih zakrije. Strumno 
skočim pokonci in se po vojaško predstavim visokemu gostu. Ne meneč se za urejeno sobo, se 
zazre v sliko na steni, ki je prekrivala spisek sobnega inventarja. »Ko je to?« sikne zadirčen 
častnik, oblečen v plašč in s kapo na glavi. V hipu je bila polna soba z njegovo navzočnostjo. 
Ostali častniki so radovedno oprezali na vratih in čakali njegovih naslednjih ukrepov. Verjetno 
so pričakovali pravi masaker, ki ga bo naredil z menoj. »To je filmski igralec«, mu pojasnim. Z 
izbuljenimi očmi seže s svojo mesnato šapo po sliki, jo pred vsemi zmečka in vrže na tla. »Gdje 
ti je Sava Kovačević, naš heroj? mi zabrusi in razburjen je tako, da v hipu zapusti sobo z vsem 
spremstvom. Hitro mi je šinilo v glavo, da me je pred sankcijami rešila za komandanta 



neprimerna slika. Če bi pričel raziskovati izvor novega inventarja, bi bila kazen izražena v 
dnevih zapora. Še hujši prekršek sem storil z nedovoljeno premestitvijo svoje puške in ostale 
opreme v omaro  moje sobe. To sem storil zaradi varnosti pred tatovi, ki pogosto oskubijo 
zloženo opremo, na hodniku.  Sredi dneva pride Mašan na obisk in se mi opraviči glede 
komandantove grobosti. »Znaš, naš komandant je jako grub čovjek.« Bil sem dovolj direkten 
in sem mu odvrnil: »Ni samo grob, on je  navaden primitivec.« Seveda so bile izrečene besede 
težke za vojaka, vendar so bile izrečene enako mislečemu. 
 
Novi tonski mojster 
  



VOJAK, KI TUDI DAJE DOMOVINI 
 
V kratkem času mojega delovanja v razglasni  postaji sem opazil, da v čitalnici ni samo 
časopisje, temveč se nahaja televizor, kamor naj bi hodilo vojaštvo gledat TV dnevnik. 
Obiskovali naj bi ga tisti, katerih čete nimajo svojega TV sprejemnika. Resnica je bila tudi ta, 
da tu ni bil zaželen nihče, ker je moral odgovorni te prostore čistiti in mu delo ni prijalo. Zato 
so bili tu prisotni le redki, katere je odgovorni sprejel po nacionalnem ali še kakšnem drugem 
ključu.  Primerilo se je, da je temu egoistu in redkim obiskovalcem odpovedal TV sprejemnik. 
V celotni vojašnici je ostal v neki četi le še eden televizor. Tarnanje prizadetih ter indolentnost 
Mašana in komandanta za popravilo TV, je vest o odpovedi sprejemnika prišla do mene in 
potem sem jim dal možnost za moje posredovanje. V naslednjem dnevu je na veliko 
presenečenje odgovornih, televizor ponovno deloval. »Kaj tudi to znaš popraviti?« se je začudil 
Mašan. Pričele so deževati prošnje in sprejemniki z raznih čet, dokler se ni pojavil primer, za 
katerega bi moral po material v Beograd. Mašan mi je tarnal, da je komandant gluh do nabave 
tega rezervnega dela. Minilo je štirinajst dni, ko me obvesti, da jutri potujem s šoferjem Sinišo 
v Pančevo po ducat pokvarjenih televizorjev, iz katerih bom lahko jemal potrebni material. Ali 
se bo ponovila zgodba z odpisanimi telefoni? V vratarnici pančevske vojašnice naju je res 
pričakala gomila raznih tipov in proizvajalcev TV sprejemnikov. Močno so me zanimale okvare 
teh aparatov, katere v Jugoslaviji mečejo na odpad. Slika o njihovih gospodarjih se mi je hitro 
zjasnila, ko sem pričel popravljati te aparate in nisem nobenega oropal, ampak jih popravil. 
Aparate so sedaj dobile vse čete in eden je ostal še za moje »gospodinjstvo«. Postal sem redek 
vojak jugoslovanske armade, ki ima svoj televizor. Vsak dan sem sestavljal svoj radijski 
sprejemnik visoke hi-fi tehnologije. Name so postali pozorni različni pripadniki JNA. Eni so mi 
zavidali moj standard, drugi so me pričeli izkoriščati, tretji so postali pozorni na mojo 
sposobnost, ki bi jo lahko usmeril v protidržavno delovanje. V mojo sobo je pričel redno 
zahajati oficir za varnost. Redno me je spraševal: »Šta radiš«? čeprav je že dolgo časa vedel kaj 
delam. Sumljiv mu je postal moj izdelek, kateri ni kazal izgleda oddajnika, s katerim bi lahko 
po dokončanju izdajal vojaške skrivnosti sovražniku, katerega so  videli za vsakim vogalom. V 
sobo je vpadal inkognito in me lovil v morebitnem  ilegalnem delovanju. Bolj, ko se je aparat 
bližal zaključku, bolj je tiščal svoj nos v izdelek. Vedel sem, da je diletant v radijski tehniki, a se 
je zavedal, da mora tudi on ujeti kakšnega balkanskega špijona. To mu lahko prinese lepo 
napredovanje na vojaški hierarhični lestvici. Ker ni bilo nikjer nobenih mikrofonov in druge 
podobne navlake, je končno sprevidel v meni miroljubnega a vendar nevarnega (opasnega) 
državljana, ki je prišel odslužit tisto, kar so morali že milijoni pred njim. Čudil sem se, da ni 
izposloval pri nadrejenih prenehanja  izdelave radijskega sprejemnika. Na vsak način je moral 
najti pri meni predmet corpus delicti. Ker je bil hkrati še vojaški fotograf, si je uredil v kabini 
kinoprojektorja svojo razvijalnico fotografij. Skupaj je znosil vse kar je potrebno za razvijanje 
slik. Pričel sem ga zasledovati in mu vdiral v njegov laboratorij v večernih urah, ko ni nikoli 
prihajal v vojašnico. Preiskal sem vse njegove mape in zaloge slik, filme in aparature. Nič ni 
kazalo na kontraobveščevalno delovanje. Pri tem sem vzljubil fotografsko delo in pričel po 
logiki dela razvijati slike. Delo me je pritegnilo, vendar ne toliko, da bi se kasneje doma pričel 
s tem ukvarjati. Nikoli me ni odkril, ker sem puščal stanje v ateljeju vedno takšno kot pred 
mojim vstopom. Ob dnevih mojega navdiha sem slikal na panelke in izdelanih je že bilo nekaj 
primerov, ko vstopi neki major, katerega vloge nisem poznal. V vojašnico je prihajal občasno 
in kazal je zanimanje za umetnost. V oči mu je stopila slika Mostarja in jo odnesel z izgovorom, 
da jo bo nekoč vrnil. Tega ni storil po mesecu in več. Odtujitev slike sem omenil Mašanu in bil 
prepričan, da bo ostalo le pri besedah. Vendar se je zgodilo, da se je slika vrnila na svoje mesto. 



Moje sposobnosti so pričeli izkoriščati posamezni častniki, katerim sem pričel hoditi 
popravljati televizorje na dom. Nikoli mi ni nobeden dal najmanjšega solda za opravljeno delo. 
Sem pa zaslovel s svojim delom in naklonjenost med starešinami. Ob koncu tedna je naša 
skupina glasbenikov redno nastopala v Domu JNA. Postal sem del ansambla, ki skrbi za 
ozvočenje. V tem času sem lahko plesal z dekleti brez spremstva, katere so zahajale na ples. 
Med njimi se je pojavilo dekle, ki je bila pozorna na Franca in mene, ker sva se pogovarjala v 
materinem jeziku. Za njeno radovednost sem postal pozoren in jo ogovoril.  V srbohrvaščini 
mi je dejala, da je Slovenka. »Kakšna Slovenka neki, ko ne znaš našega jezika«. »Moja mati je 
doma iz Vipave in tam je spoznala mojega očeta, ki je takrat služboval v Sloveniji. Po poroki sta 
se preselila v Srbijo in oče je bil kasneje premeščen iz Obrenovca na novo službeno mesto v 
Beograd. On je bosanski Srb in ne dovoli, da bi me mati učila slovenščine. Vendar jo jaz zelo 
obožujem in bi se rada naučila materinega jezika.« Hitro sem spoznal njihovo hišno vzdušje in 
jo pomiril, da če  bo volja, se ji bo tudi ta želja izpolnila. Dekletce je bilo zelo skromno in mirne 
narave. Zaupala mi je, da obiskuje srednjo ekonomsko šolo in da je v šoli slaba. V letošnjem 
letniku je padla in počitnice bo morala preživeti med knjigami. Starši jo zato ne pustijo v mesto 
in najina nadaljnja srečanja bodo močno vprašljiva. Vseskozi se je ozirala na uro, ker  staršev 
trenutno ni bilo doma. Med plesom sva zapustila prostore in zavila v park. Zrak je bil svež in 
najin stisk je idilo povečal. Dekletce se je neverjetno sprostilo in garderoba je pričela odpadati 
kot zrelo sadje. Pri njej ni bilo čutiti nobene zadržanosti in vse je kazalo, da je v ljubezenskih 
zadevah rutinerka. V tem trenutku je postal najin preganjalec le čas, ki je oba silil v slovo. 
Najino ponovno srečanje je postalo na moč negotovo. Bilo  ni nobene možnosti za medsebojni 
klic. Vse je slonelo le na naključju, ki je bilo močno vprašljivo. Srečal sem jo še enkrat v mestu, 
a v spremstvu matere in potem nikoli več. Tudi moja vojaščina se je bližala koncu. 
V teh krajih ima vojska neverjetno velik pomen, kar pri nas ni v navadi. Srbi jo jemljejo za svojo 
in takšen je tudi njihov odnos. Njen pomen se širi tudi na podeželje in med nje prihajajo kot 
nosilci kulture, pomoči pri gradnji objektov, pomoči pri naravnih nesrečah, urejanju 
podeželske infrastrukture in podobnih aktivnosti.  V smislu približevanja kulture podeželju, 
smo se med njimi pogosto angažirali s svojimi nastopi. Prirejali smo vesele večere in bili nato 
pri njih pogoščeni. 
Poletje se je bližalo svojem vrhuncu, ko so Američani uprizorili 21. VII. 1969 sestop na Luno. 
Ta podvig je spremljal ves svet in tudi za posamezne vojake je bil interesanten. Več ur dolg 
postopek izstopa iz lunarnega modula se je zavlekel v čas, ko mora vojaštvo leči k počitku. V 
čitalnici je pred ekranom vztrajala skupina fantov, ki se niso ozirali na hišni red. Bila je skupina, 
katerih naslednji dan niso čakale učne ure. Nesreča za vse nas je bila v tem, da je ta večer 
nastopil dežurstvo nov častnik, ki se je držal reda po predpisih JNA. Brez toleriranja jih je nagnal 
k nočnemu počitku in se ni oziral na položaj in interese posameznikov. Tedaj se najde nekdo, 
ki je bil nevoščljiv mojemu statusu in udobju. V jezi sikne dežurnemu oficirju, da so v vojašnici 
nekateri, za katere ne velja hišni red in lahko gledajo TV program neomejeno in si gredo 
civiliste. »Ko je taj« zagrmi podporočnik.  V jezi pokaže nevoščljivec smer moje sobe. Minilo je 
nekaj časa, ko si je dežurni ogledal okolico vseh objektov in med drugim tudi objekt 
kinodvorane z učilnicami v pritličju in položaj moje sobe v prvem nadstropju. Objekt je bil na 
robu vojašnice, nedaleč od brega Save in očem  dobro skrit. Moral si imeti pravi vzrok, da si se 
pojavil na tej strani stavbe. Močno zavzetega nad dogodki, ki so se odvijali na Luni, me 
preseneti močno razbijanje po vratih, ki so bila zaklenjena. Nemudoma ugasnem aparat in 
tišina zavlada v sobi. Za trenutek poneha razbijanje in zahteve po odprtju vrat. Na hodniku so 
se slišali le še koraki odhajajočega. Tiho odklenem vrata, odprem nagibno okno in splezam 
skozenj. Že se nadejam, da je vihar za mano, ko se ponovno pojavi zagreti dežurni  oficir. Prižgal 



je vse luči in pričel lesti skozi okno na streho pod oknom ležečega skladišča. Razmišljal sem o 
skoku v globino in prišel do zaključka, da ni vredno žrtvovati zloma udov nekaj mesecev pred 
odhodom domov. Tako sem padel v roke razjarjenemu karieristu in družno sva zapustila 
neugledno mesto »zločina«. Naslednji dan sem čakal trenutke obračuna. Začuden, da do tega 
ni prišlo in enako vse naslednje dni, sem se vprašal, kdo je ves pripetljaj pometel pod preprogo. 
Drezati v nadrejene mi ni kazalo in primer sem raje pustil v pozabo. Nikoli nisem ugotovil, kdo 
je primer opravičil. Zgodilo se je nekaj drugega, kar mi je pomenilo še največ. V enem večeru, 
ko sem predvajal glasbo preko ozvočenja, pride k meni naš kuhar z željo po predvajanju 
njegove plošče. Fant je prihajal iz Bosne in med poslušanjem njegove plošče se naveže na 
dogodek, ko je bil pregnan iz klubske sobe s strani dežurnega oficirja. »Ali veš kdo ti je zadnjič 
naslovil  oficirja, ki ti je onemogočil gledanje TV programa?« Seveda mi ni bilo o tem ničesar 
znanega. »Veš, to ti je zakuhal tvoj rojak iz Celja, ki ni mogel prenesti diskriminacije.« Zelo 
podlo dejanje sem si mislil. Tega kar niso bili zmožni fantje, zbrani iz vseh koncev Jugoslavije, 
je bil zmožen moj rojak daleč stran od doma v tujem okolju. Hvaležen za zanimivo informacijo, 
sem ga povabil še v bodoče na klepet. Na  to spoznanje nisem hotel reagirati, čeprav mi je bil 
podatek dan v razmislek. Rekel  pa sem si, da se vse enkrat plača in vrača. 
Minevali so tedni, ko smo se v poznih večernih urah vračali z ene od prireditev v daljni 
soseščini. Ura je bila že pozna, ko smo se pripeljali na vhod vojašnice. Mrak in tišina je spokojno 
delovala okrog poslopij in le dežurni oficir nas je sprejel in se ponudil s svojima vojakoma za 
pomoč pri praznjenju vozila. Skupaj smo odnašali zvočne omarice in instrumente. Ostala sta 
le še dva bobna in v mraku sem se spomnil »plačila« starega dolga mojemu rojaku, ki je bil 
bobnar v ansamblu. Sunkovito sem brcnil v opno tolkala, da mi je škorenj ostal v njem. 
Naslednji dnevi so bili sončni in sonce je neusmiljeno pripekalo. Ko ob času kosila stečem v 
jedilnico na kosilo, naletim na vhodu v naš objekt na preznojenega rojaka Franca, ki se je ves 
nejevoljen ubadal z menjavo kožne membrane bobna. »Ja kaj pa delaš, ga pozdravim?« »Ah 
kaj neki. Zadnjič sta mi Šiptarja pri raztovarjanju predrla boben.« Opno je potrebno napenjati 
in veliko močiti ter jo sušiti na soncu. Postopek je dolgotrajen in zamuden. Francu je postajalo 
vroče in pričel se je znojiti, da je moral sleči srajco. »Zdaj bi ti pa prijalo eno pivo«, dregnem 
vanj. »Dvojno ceno bi plačal zanj v tem trenutku« mi potoži in se skoraj razjoka. Klub njegovi 
podlosti za vzrok mojega lovljenja podporočnika po strehi skladišča, mu prinesem steklenico 
piva. Za predrti boben pa še danes krivi Šiptarje. 
V naši vojašnici se nas je zbralo devet Slovencev. Vsi smo opravljali  pomembnejše naloge. 
Mariborčan Marjan je bil osebni šofer komandanta. Zvone iz Rogatca, ki je zamenjal Cigana 
trobentača, je s svojo trobento odslej zaigral tudi večerno serenado, kar je bilo nekaj novega. 
Inženir Borut iz Otoč je bil v ambulanti bolničar. Karel je bil vodja maketne delavnice. Moj 
krvnik Franc je bil bobnar in glede na viže tudi harmonikar v ansamblu. V zobni ambulanti je 
bil asistent Max, Ljubljančan čudaške narave in po potrebi tudi pevec v ansamblu. V našo klapo 
se je redno vključeval kurir Tone, ko smo v večernih urah modrovali v parku in prepevali 
slovenske pesmi. Potujoča servisna delavnica je bila zaupana Velenjčanu Ivu in v razglasni 
postaji moja malenkost. Le mesta desetarjev so zasedali fantje z juga države. 
Med pogoste obiske je prihajal  ing. Borut. Prinesel mi je kakšen slovenski časopis ali revijo. 
Skupaj sva obujala spomine na življenje doma in pripovedoval mi je svoje pripetljaje v tukajšnji 
saniteti. Po domovih naših starešin je obiskoval njihove člane in jim dajal injekcije. Koliko 
abortusov si privoščijo njihove žene, je za naše pojmovanje težko sprejemljivo. Med njimi jih 
je največ preživela prav Mašanova soproga. Res so ta bitja skoraj neuničljiva. Borut mi je za 
izhode v mesto ponudil svoje kolo, ki je bilo last ambulante. Odslej so se mi vse razdalje v 
bližnji in daljni okolici močno skrajšale. Za Mašana sem postal deklica za vse. Moje usluge so 



poplačale vse moje želje in jemal me je skoraj za brata. Pripovedoval mi je dogodke iz 
političnega in privatnega življenja. Na vseh gostovanjih sem sedel tik ob njemu in se skupaj 
spogledovala za mičnimi deklinami. Veliko sem zvedel o Rankoviću, ki je izhajal iz okolice 
Obrenovca. Tisto, kar je javnost izvedela o njemu po njegovi odstranitvi, je bore malo od vsega 
kar je povzročal na višku svojega despotizma. Tiran se je najbolj znesel nad svojim sorodstvom. 
Ko je prihrumela motorizirana policija v kraj, so otrpnili vsi in samo čakali koga bodo odpeljali. 
Potem se je čez čas našel kot utopljenec v osamljenem vodnjaku. Podobnih zgodb je bilo še 
veliko in nihče ni žaloval za njim po njegovem kolapsu. Takšna je bila praksa nekdanjih prvih 
mož in obračuni so bili enaki tudi v svojih vrstah. Mašan mi je posredoval šop dovolilnic za v 
mesto in sam sem nanje dopisal samo še datume mojih izhodov. Nikoli me ni nihče legitimiral 
v mestu. Nekoč me je mestu opazil moj nadrejeni v četi, ki ni imel z mano nikoli nobenega 
opravka, čeprav bi se moral za vse moje težave vedno le nanj obrniti. Opazil me je pri vožnji s 
kolesom. Dobro je vedel, da mi ni dal še nikoli dovolilnice za izhod. Naslednji dan me je 
opomnil in me podučil, za pridobitev tega dokumenta. »Saj ti pri tem ne bom povzročal težav«, 
je bil kratek. V izgovor sem se branil, da vojaka na kolesu ne more nihče legitimirati. Bil pa sem 
toliko spoštljiv do Mašana, da ga nisem izdal in bi se pohvalil, da imam toliko dovolilnic, da bi 
z njimi lahko opremil celotno četo. 
 
Vojak, ki se je šel civila. 
  



KULMINACIJA POTI V VOJAŠKA NEBESA 

Julijski dnevi so prinesli dneve vročine, ko se je celo vojaščina pričela ozirati po možnosti 
ohladitve. Posamezne čete so organizirale kopanje v Savi. Postopki so bili komplicirani in z 
največjo mero varnosti. Kopanje z njimi ni imelo pomena in to sem opravil samostojno. Kopati 
se ilegalno je bilo strogo prepovedano, ker takrat ni bilo preskrbljeno za vojakovo varnost. V 
življenju se hodimo kopat in hladiti glede na vremenske razmere in osebno počutje. Kadar sem 
se odločil, sem to opravil v tajnosti in zapustil vojašnico z izpolnjeno dovolilnico. Do lokalnega 
»kopališča«, ki so ga imeli domačini na Savi, je bilo skoraj dva kilometra. To ni bilo kopališče, 
temveč lokalni privez splava, imenovanega skela. Obrežje je bilo poraslo z drevjem in 
grmovjem. Previdno sem se približal obrežju in oprezal za kopalci. Bal sem se morebitnega 
kopalca iz vrst kasarniških starešin. To je veljalo do trenutka, ko sem bil še v uniformi. Kasneje 
sem bil v svojih kopalkah običajen civilist in neprepoznaven za pripadnika JNA. Pozneje sem tu 
srečeval zaposlene delavce iz vojašnice, ki so me opozarjali na morebitno nevarnost s strani 
kasarniških starešin. Druga nevarnost mi je pretila od tatov, ki bi mi lahko ukradli obleko ali 
škornje. Nisem si mogel predstavljati golega vojaka na vhodu v kasarno. Skril sem jih v največje 
goščavje na obrežju. Moji ilegalni izhodi so se ponavljali vso kopalno sezono, ne da bi padel v 
roke nadrejenih. 
Poleg moje sobe je bila manjša učilnica, kjer so se opismenjevali nepismeni vojaki. Vsi učenci 
so prihajali iz Kosova. Pisati in brati jih je učil učitelj iz Zagreba, ki so ga vsi klicali Učo (učitelj). 
Fant je bil mirne narave in brez videza učitelja. Prihajal je kot medgeneracijski vojak in njegova 
okupacija je bila kurirska služba, oziroma pošta. Videvalo se ga je povsod. Bil je tako poznan 
med meščani kot vojaškim osebjem, da ga ni nikoli nihče ustavljal in spraševal po dokumentih. 
V popoldanskem času se je večkrat zadrževal pri meni. Njegova smešna pojava z okroglimi 
očali na koncu koničastega nosu mu je dajala videz simpatične karikature. Pri meni se je 
ponovno oglasil sobotnega popoldneva nekaj minut pred večerjo. Po krajšem klepetu ga 
povabim na skupno večerjo. »Danes ne grem, ker sem že večerjal v mestu«, mi odvrne. Nato 
se je razgovoril in mi sporočil veselo novico. »Danes sem spoznal ljubezen svojega življenja.« 
Govoril mi je o njej v samih superlativih tako, kot bi osvojil samo Kleopatro. Seveda sem mu za 
takšen ulov lahko samo čestital. Jutri se s Snežano ponovno dobiva. Živi na drugi strani Save v 
vasici Zabrežje. Pravi, da ima prijateljico Jagodo, ki nima svojega fanta. »Mislil sem, da bi jutri 
šel še ti z menoj.« »Zamisel ni slaba, ker bi si s tem popestril monotonost nedelje,« in sem 
privolil v njegov predlog. Tokrat sem nedeljsko kosilo opravil med prvimi, kar običajno ni bila 
moja navada. Pot naju je vodila preko gradbišča največje termoelektrarne na Balkanu. Ta je 
bila v zaključni fazi izgradnje. Ker tu ni mostov preko več kot kilometer široke reke, sva 
počakala na brodarja brez voznega reda. Mostovi so tu redki in od Beograda do Šabca ni 
nobenega. Njegovo prevozno sredstvo sestavlja splav za prevoz vozov s konjsko vprego in z ob 
njega pritrjenim čolnom na motorni pogon. Brodar nama je zagotovil, da se vrača popoldan 
ob šesti uri. Pot po levem bregu reke je speljana po nekajmetrskem nasipu, ki varuje sremsko 
ravnico pred poplavami. Vsa premočena od pripeke sva dospela do vasice, katera jo je ena 
sama dolga in široka ulica, porasla s travo in vijugasto speljano ozko cesto. Vsa dvorišča so 
zagrajena s plotom, prepleskana z apnenimi barvami. Že prvi vtis daje človeku občutek 
negospodarnega ravnanja z zemljo. Vasico zaključuje novo gostišče s fontano narejeno po 
evropskem merilu. Tu so naju pričakali najini princeski. Ko iz daljave malo bolje pogledam, 
rečem Uču:  »Tvoje dekle spremlja tudi mati.« »Ne ni mama, Jagoda je.«  Kje naju čaka 
Kleopatra s svojimi služabnicami, mi šine v glavo prva misel ob pogledu na dve karikaturi. Če 
je bila Učova   »lepotica« za spoznanje boljša, je bila njena prijateljica razvalina življenja. 



Oblečena po stari kmečki modi je dajala vtis nosečnosti. Na obrazu ni bilo moč najti nobene 
miline in čarov dekleta. V drugem okolju ji nebi namenil niti pogleda. Učo  je s svojo izvoljenko 
hitro izginil nekam v smeri rečnega goščavja in me pustil v neljubi družbi dekleta. Popila sva 
nekaj sadnih sokov, ko me je dekle pričelo osvajati in zidati gradove v oblake. V Ljubljani ima 
že brata in ta ima kopico srbskih prijateljev, kateri bi ji pričarali srbsko okolje. »Ti boš skoraj 
odslužil vojaški rok in potem prideš s svojim avtom po mene«, je sanjalo očarano dekle. 
Vsemogoči moji izgovori mi niso pomagali otresti se nadležnice. Rešitev sem videl le o 
skorajšnji vrnitvi Uča in Slađana. Ura se je bližala času odhoda čolna preko reke. »Moja 
sanjačica« je še vedno pletla načrte o lepi prihodnosti in nujnem najinem ponovnem snidenju. 
Vse tovrstne načrte sem preložil na Uča, ki bo urejeval vsa nadaljnja  srečanja. Ostalo je samo 
še pol ure do čolnarjevega odhoda, ko zaljubljencev še vedno ni bilo nazaj. Pot vrnitve je 
potrebovala dosti več časa in morala bi se močno potruditi, da ne bi zamudila najinega 
vkrcanja.  Končno prideta oba zamudnika precej neurejena do naju in slovo je bilo hitro in 
površno. Potem sva tekla vso pot in se zanašala na brodarjevo zamujanje. Potka, ki se je 
končala v obrežni vodi ni kazala znakov na vkrcanje morebitnih potnikov. Tudi gladina Save je 
bila kot pomita in se lesketala v svetlobi zahajajočega sonca. Noben čoln naključnega ribiča ni 
vznemirjal pokojnost počasi tekoče reke. Učo, ki je bil krivec za povzročeno zagato, se je pričel 
dreti v smeri nasprotnega brega, ki je bil tako daleč, da si komaj  opazil koga na drugi strani. 
Kaj storiti v nastali situaciji, je bilo nadvse aktualno vprašanje. Več kot očitno je bilo, da 
brodarja ob dogovorjeni uri ni bilo na »pomolu«(kupu razmetanih desk). V paničnem vzdušju 
je Učo napulil šop suhega obrežnega ščavja in ga zanetil. Z njim je pričel telovaditi po zraku in 
vprašal sem ga, kaj dela. »Pišem, dođite sa čamcem.« Komu je bilo njegovo brezupno klicanje 
namenjeno mi ni jasno, ker ni bilo nikjer žive duše. Še jaz nisem razumel njegovega kriljenja 
po zraku. »Pa saj nisi Tito, da bi te kdo prišel reševat«, mu zabrusim. Ostala sva kot dva 
zgubljena turista sredi pustinje. Brodarja ta dan ne bo več na spregled. Problematičen bo moj 
pobeg iz vojašnice, ker dovolilnice sem si sam pisal in mojih poti ni nihče spremljal. Dežurni 
vojak v četi bo moje izginotje prijavil in pričel se bo lov za ubežnikom. Konec bo mojega 
brezskrbnega življenja, ki sem si ga gradil ves čas vojaščine. Uničil mi ga je bedak z 
neodgovornimi dejanji. Drugo je bilo stanje za Uča, ki ni bil nikjer voden in opažen je bil samo, 
ko si ga srečal. Preko dneva je dostavil pošto in jo kdaj še odnesel. To je bilo vse njegovo delo 
in poslanstvo kurirja. Pričel sem se ozirati po okolici, kjer bom prenočil. Med nasipom in 
obrežjem je nekdo sušil seno in njegove kopice bi lahko postale nocojšnje ležišče. Učo se je 
namenil k njim in jih pričel razgrinjati. »Kaj misliš kar pri vodi prenočiti? Tu je polno kač in 
druge golazni.« Zgrabil sem prvo in jo odnesel na vrh nasipa, po katerem je bila speljana potka. 
»Tu bom nocoj prespal« in enako je storil Učo. Večerilo se je počasi in najini nadležni 
spremljevalci so postali komarji. Noč je postala mučna in ena najnadležnejših. Roji komarjev 
so silili vame in nase sem navlekel plasti sena, a neuspešno. Dostopen je bil samo še nos, a so 
tudi tega napadli. Proti eni uri pride po potki neki pijanec in ne meneč se za ovire na poti, 
zakoraka v Učino »posteljo« in se prevrne preko njega tako, da je potem obsedel kar nekaj 
časa ob njem. »Šta radite momci«, je bila njegova prva reakcija. Prižgal si je cigareto in pričela 
sta modrovati o težavah sodobnega sveta, ki ne premore mostov na mestih, kjer so potrebni. 
Kljub vsem tegobam minulega dne, sem se od srca nasmejal vsem doživetim pripetljajem. Noči 
pa kar ni hotelo biti konca. Ob tretji uri sem vstal, ker se je v daljavi že hotelo daniti. Ko se je 
dovolj zdanilo, se ozrem po mirni gladini tople Save. Kakšna temperaturna razlika med ono 
pod črnuškim mostom v kateri sem se v dijaških časih kopal in tukaj tik pred izlivom v Donavo. 
Čez kakšno uro kasneje so se pojavili na gladini prvi ribiški čolni. Prebudil se je tudi Učo in jih 
pričel klicati. »Ne bodi naiven, da ti bo prišel nekdo na pomoč, ko komaj čaka, da bo poprijela 



za vabo tolsta riba.« Kazalci na uri so se bližali šesti, ko še vedno ni bilo znakov življenja na 
drugi strani vode. »Če bi sedaj prispel brodar, bi lahko še vedno uspela neopaženo smukniti v 
vojašnico, sva modrovala in pobožno upala, da se nama bodo želje uresničile. Tega ni bilo blizu 
niti ob pol sedmi, ko je že bilo prepozno. Brodar se je pojavil šele ob četrt do sedme in se nama 
lagal, da je opazil, da naju ni bilo ob dogovorjeni uri. Po izkrcanju sva pričela teči proti vojašnici 
in dosegla mrežo kompleksa zemljišča vojašnice. V polnem zaletu se zaletim v mrežo in ko sem 
bil na vrhu zaslišim iz visoke praproti ukaz: »Stoj, pucat ču!« Z naperjeno puško se le prikaže 
mala postava vojaka in Učo prepozna v njem svojega učenca, ki ga je učil pisave. To so ljudje, 
ki se zadolžitve držijo striktno in te ne izpustijo kot pes. Izgovorjenih je bilo kar nekaj 
prepričevalnih besed, ko se je mali Šiptarček omehčal in nama dovolil prehod preko mreže. 
Jutranja trobenta naju je opozorila, da se je pričelo zborovanje in trenutek, ko mora vsak 
obmirovati na svojem mestu. Tek med parkovnim zelenjem in kostanji naju  ni zaustavil in 
previdno sva se smukala med objekti, dokler se nisem približal postrojenju naše čete. 
Inkognito sem smuknil med svoje  in siknil dežurnemu vojaku, ki je vodil našo evidenco preko 
nedelje, »Ovde sam!« Pogledal me je brezbrižno, kot da govorim bedarije. Hitro sem videl, da 
je moja odsotnost ostala neopažena. 
Obe ženščini sta še nekajkrat prišli na obisk k Uči, vendar zanju mene ni bilo več v kasarni. 
Medgeneracijski Učo je zaključeval svoje služenje kakšen mesec in pol pred menoj. Svoj odhod 
je poveličeval  do skrajnosti, kar je bilo za mlajšo generacijo žaljivo. Nabavil in dokupil si je 
civilno obleko in z njo tri tedne paradiral po večernih urah po spalnicah. »Vidi civilista«, so bile 
njegove običajne zbadljivke. Nekateri smo se mu smejali, drugi ga pomilovali in ostali so mu 
zavidali posebno še, če je te čakalo še leto in več nošenja olivnozelene uniforme. Vseeno smo 
se njegovih neslanosti  naveličali in nekoč, ko sem se pojavil v njegovi sobi, sem opazil njegovo 
novo garderobo na omarici. Hitro sem reagiral in mu obrisal ovratnik nove srajce v svoj škorenj. 
Odslej ga ni bilo več preoblečenega na promenadi v večernih urah. Ob podobni priložnosti sem 
ga pobaral, ali je civilist že odšel domov. Razočaran mi je potožil: »Znaš, neko mi je gadno 
oprljal košuljo.« 
Prijateljstvo z Mašanom se ves čas najinega poznanstva ni nikoli skalilo. Moj spoštljiv odnos 
do njega mi je vračal korektno in v enaki meri. Verjetno je videl v meni kokoš, ki nese zlata 
jajca. Pričel me je nagovarjati, da ostanem po končani vojaščini pri njih za vselej. »Naš 
komandant ima v kraju takšen vpliv, da ti bo urejeno vse kar je potrebno za odprtje RTV 
servisa. Okoliš ga ne premore vse tja do Beograda in uspeh mi je zagotovljen.« Na predlog sem 
bil skeptičen in se izgovarjal na številne težave na svojem domu in na ostarelo mater. Močno 
sem ga razočaral in njegove sanje, da mu bo nekdo do smrti brezplačno vzdrževal njegove 
aparature so se razblinile. 
Z odhodom Uča, se je nekatere polotil nemir veselega pričakovanja svojega odhoda domov. 
Prečrtani dnevi na koledarju so nekaterim naznanjali skorajšnji odhod, a konkretnejšega 
datuma nam vodilni niso določili. »Kaj ste tako neučakani,« jim govorim. »Tako lagodnega 
življenja ne boste imeli nikoli več v življenju. Ali imate doma sploh stanovanje in službo? Stopili 
boste v novo resnejše življenje, kar se poslej od nas pričakuje.« Seveda sem se zavedal, da 
nimamo vsi lepih spominov na JNA. Vsi smo ugriznili v kislo jabolko in si ga po svojih 
sposobnosti sladili po reklu: »Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal!« Mnogi me niso poslušali 
in v mislih so že bili med svojimi. Nekatere je doma čakala celo družina. Znanci smo se odslej 
pozdravljali samo še: »Još koliko?« Od  velikih pričakovanj smo samo tri dni predčasno zapustili 
za marsikoga puste zidove vojašnice in vsega kar sem spada. Na pot nas je pospremila 
najnovejša novica, da so osovraženega Gavrilovića zamenjali z novim dosti bolj kultiviranim 



polkovnikom iz Beograda, kar za nas ni bilo več pomembno. Dosedanja vojaška formacija se je 
spremenila v polk. 
 
Redek primer srečnega vojaka. 
  



OSAMOSVOJITEV IN POSTAVITEV NA LASTNE NOGE 
 
Želja po ekonomski osamosvojitvi me je prisilila, da ob zaključku šolanja nisem več koristil 
počitnic, temveč sem se takoj zaposlil. Kot delni štipendist tovarne Telekomunikacije v 
Ljubljani, katera se je v času mojega šolanja priključila k elektronskemu gigantu Iskra (za naše 
razmere) in me je sprejela v delovno razmerje brez težav. Tovarne so takrat rabile izobražence 
in kvalificirano delovno silo ter jo na veliko vključevale v delovne procese. Mladi zagnanci brez 
delovnih izkušenj smo pridobljeno znanje hoteli prenesti iz šol v prakso, bolje rečeno na teren. 
Začetni koraki so bili bolj kilavi, ker se je ustaljeni način dela med delovnimi postopki in navade 
delavcev še močno držal dolgoletne prakse. Prve tedne kakšnih otipljivih uspehov pri delu ni 
bilo videti. Servisiranje neusposobljenih TV sprejemnikov v delovnem procesu na tekočem 
traku mi ni stekel. V času obvezne prakse so nas zaposlovali na delovnih trakovih kot 
nadomestilo za manjkajoče delavce in potrebnega znanja za tovrstno delo nismo dobili. Tudi 
v šolskih delavnicah je bilo praktično delo skromno in z manj zahtevno tehniko. Druga težava 
je bilo pomanjkanje strokovnih sodelavcev, od katerih bi si pridobil ustrezno znanje. 
Nakopičenih TV šasij se je nabralo na desetine in vse so bile s težjimi okvarami, ker lažje napake 
so odpravljali mehaniki že na trakovih. Zato smo postajali lahek plen vodij drugih montažnih 
delavnic. Pogosto so me rabili v montaži gramofonov, kot  nadurno delo. V meni so spoznali 
vodstvene sposobnosti in v mesecu dni sem postal vodja izmene petdesetim delavkam. Delo 
je postalo zgolj organizacijsko, ker večje strokovnosti produkt ni zahteval. Proizvodnja se je 
odvijala v izmenskem turnusu. Seveda je bilo počutje v popoldanskem času boljše od 
dopoldanskega, ker je skupina delovala v miru in brez običajnih težav, ki jih prinaša 
proizvodnja. Z dekleti, ki sem jih vodil, nisem imel težav. Tudi one so me vzljubile kot 
predpostavljenega in med njimi nisem delal razlik. Osebnih stikov z njimi nisem imel, kar mi je 
šef proizvodnje ob mojem nastopu strogo prepovedal. Lahko sem se jaz držal njegove 
prepovedi, a kaj ko se žensko srce ne zmeni za kruti svet predpisov in prepovedi. Z zavijanjem 
oči so mi dajale misliti marsikaj. Ene bi se mi rade prikupile in bi z mojim popuščanjem do 
njenih muhavosti dosegle svoje koristi. Druge bi mi rade ukradle srce in potem bi bil po njenem 
le še skok v lepšo prihodnost. Našle so se tudi one, katere bi se popeljale z menoj na moji Vespi 
na kopanje na Savo. Vendar je ostalo z mojimi deklicami – delavkami le na nivoju prijaznosti. 
Do njih sem ostal  spoštljiv in  v manjši meri je prihajalo do platonske ljubezni. Izkazovale so jo 
z pridnostjo in mi ob mojem prazniku kupovale darilca v obliki zlatih verižic z obeski. Mogoče 
sem ob tej priliki zvečer ustavil trak predčasno in jih skromno pogostil. Pri tem sem 
premišljeval in misli delil na dva dela. Služba, kot eksistencialni del in na zasebnost, ki je tisti 
življenjski del, ki se lahko preko noči postavi na glavo. Ko sem bil v zvezah z dekleti izven 
mojega delokroga, so bile te vedno kratkotrajne. Do svojega 22. leta in še malo dlje tja do 
odhoda k vojakom, se te stvari sploh ne štejejo kot zveza. Resnejše postajajo potem, ko se 
vrneš. Potem pričneš veliko razmišljati o svoji bodočnosti, kar se prične že pri vojakih. Lotil 
sem se tudi drznejših stvari, vendar sem vseskozi dajal prednost zaključku tehniške šole. Vedno 
sem težil po pridobivanju znanja, v katerem sem videl svoj poklicni smisel. Po letu in več so me 
moje delavke predlagale za predsednika mladine v naši tovarni. Mislim, da sem mladince in 
mladinke dobro povezal in jim ponudil tisto kar jih najbolj navdušuje. Organiziral sem 
tovarniška srečanja mladih ob glasbi in plesu. Denarja za organiziranje zabav tovarna ni dajala 
a le toliko, da je bil plačan ansambel. Aktivnosti niso bile neopažene na nivoju ZMS občine 
Šiška. Obiskal me je takrat močno zagret aktivist in predsednik ZMS občine, tovariš J. Lenič, ki 
je prišel od vojakov in me povabil v aktivnosti ZSM občine. Pozneje je postal Markovičev 
pomočnik, kot podpredsednik ZIS Jugoslavije. Njegovi načrti so bili kolosalni in delati po 



njegovih zamislih, bi bilo najbolje zapustiti službo in se preseliti v njegove politične vode in 
vrhove. Nadaljnjega šolanja takrat še nisem dokončal in če bi bil vedež bi se lahko vprašal, kaj 
bi počel potem, ko se je zrušil sistem. Sekretar partije ZK je bil do mane močno nadležen in me 
je nagovarjal za članstvo v ZK vselej ob najinem srečanju. Izgovorov sem imel toliko, da me je 
že potihoma sovražil. »Nisem še dovolj zrel za nosilca tako pomembne funkcije.« Takrat so jih 
sprejemali v članstvo z veliko žlico in član je lahko postal vsak, ki se je znal podpisati. 
V jesenskem času je delovna organizacija praznovala obletnico tovarne. Na ta svečan dogodek 
so povabili visoko gostjo tovarišico Vido Tomšič s številnimi funkcijami kot politična komisarka, 
nosilka spomenice in številnih visokih odlikovanj z redom narodnega heroja, junakinja 
socialističnega dela, z vodilno vlogo v družbenoekonomskem položaju žensk in moških in 
odnosih v zakonu in družinah ter poleg ostalih funkcij je bila še profesorica na pravni fakulteti. 
Na slavnostno tribuno so bili povabljeni vsi politični veljaki tovarne. Visoka gostja se je rokovala 
z vsakim od njih, katere ji je predstavil tovariš direktor. Med visoke goste je spadala tudi moja 
malenkost v vlogi predsednika mladine. Tovarišica Vida mi je podala roko, me globoko 
pogledala v oči ter vprašala: »Ali ste član ZKJ?«  Nekoliko sem zardel in se ji izgovoril, da me ta 
pomemben dogodek čaka čez nekaj dni ob prazniku republike 29. novembra, ko se bodo 
sprejemali novi člani. Do tega trenutka ni nikoli prišlo in tudi sekretar me ni nikoli spomnil na 
svečano obljubo. Do posiljevanja s partijo je prišlo ponovno, ko sem nastopil vojaščino v Titovi 
gardi in še potem, ko sem se vrnil iz JNA v star kolektiv. Kaj so videli v meni sekretarji partije, 
do katere nisem nikoli čutil pripadnosti prej neko okužbo, ki bi me spremljala do smrti. V 
današnjih časih pri takratnih partijcih ni čutiti nobene zadrege, kot da so bili takrat člani 
gasilskega društva. Takrat so hodili vzvišeno in se počutili, da so nekaj več. Takim ni težko 
obrniti plašča, ker se obračajo po vetru. 
Dekleta v proizvodnji so mi še enkrat izkazala spoštovanje, ko sem bil  izvoljen v članstvo 
delavskega sveta. Mandat sem imel vse do odhoda v JNA. Funkcija mi ni prinesla posebnih 
koristi. Mogoče le na ugledu, kar je bila naložba le za prihodnost. 
Po vrnitvi iz JNA, me je še čakala služba v nekdanjem kolektivu. Dodeljeno mi je bilo le drugo 
delovno mesto. Postal sem tehnolog v proizvodnji gramofonov. Poleg utečenega dela so mi 
dodelili še izdelavo tehnološke serije avtomatskih gramofonov. Prvi koraki razvoja teh 
aparatov so se pričeli že pred mojim odhodom v armijo. Da ne bo potekal razvoj teh aparatov 
brez težav, se je videlo že kmalu v začetku razvojnega procesa. Sestavil sem dve desetini teh 
aparatov in ugotovil vse pomanjkljivosti izdelka. Te so bile tolikšne, da je strokovni svet odložil 
nadaljnja vlaganja sredstev v njihov razvoj. Tudi  konkurenca je dodala svoj delež k ustavitvi 
del. Na obzorju se je pojavljala nova tehnologija s compact disc ploščami, kar je predstavljalo 
revolucijo med gramofoni. Vlogo tehnologa v proizvodnji gramofonov sem po nekaj letih želel 
nadgraditi z delovnim mestom tehnologa v proizvodnji barvnih televizorjev. To je bil zgornji 
domet tehnike naše tovarne. Pričeli smo jo z montažo Thomson televizorjev angleškega 
proizvajalca. Z  njihovo  tehnologijo smo stopili na naš trg barvnih televizorjev.  Z njo smo 
naredili prve korake v domači proizvodnji color tehnike. Ta se je nato osvajala z 
nadomeščanjem nekaterih doma izdelanih enot. Po letu 1990 smo prišli do trenutka, ko je bila 
pogodba z Angleži zaključena in naj bi jo nadomestil prvi doma razviti barvni televizor. Nastopil 
je trenutek, ki je speljal tovarno drugič v njeni zgodovini na tanek led. Pogodba z Angleži je bila 
zaključena in se je ni dalo več podaljšati. Doma razviti TV se je z vsemi porodnimi težavami 
zavlekel v megleno prihodnost in domači strokovnjaki so jih s težavo reševali. Pakistanski 
inženir razvijalec jim je bil komaj kos in izdelanih je bilo nekaj vrst različnih modulov 
problematičnega sestavnega dela televizorja, da je ta zadostil zahtevani kvaliteti. Končno je 



prišel na proizvodne linije izdelek, kateri je lahko ugledal luč sveta in zadostil vsem normativom 
zahtevnega tržišča. 
Hišni problemi z likvidnostjo so povzročili tudi kadrovske težave. Te so se pojavljale na vseh 
ravneh in krivcev se je pojavljalo vse več in tudi tam, ko se je tega težje določilo. Z direktorjevo 
direktivo je bil degradiran in pognan na cesto šef proizvodnje, katerega je nekoč postavil sam 
na to mesto. Vanj je dolgo časa zaupal, dokler ga ni ta z večkratnimi slabimi odločitvami 
popolnoma razočaral. Pričele so se rokade po vertikali s premeščanjem kadrov, dokler nisem 
sam doživel premestitve na eno odgovornejših delovnih mest v proizvodnji. Direktorjevo 
zaupanje v moje kvalitete, katere je spremljal od vsega začetka moje zaposlitve v tovarni in 
me z svojimi vzgojnimi metodami tudi vzgajal ter po potrebi okaral, me je tokrat ustoličil na 
delovno mesto šefa proizvodnje televizorjev. V moj delokrog je spadalo nenadoma preko 400 
delavk in delavcev, katere so vodili posamezni vodje glede na montažne linije. Moj največji cilj 
in ves trud v tej smeri sem polagal na neoporečnost mojega dela. Nikoli nisem dovolil 
nobenemu neupravičeno usmeriti prsta na delo v mojem resorju. Seveda se najde posamezni 
delavec v tako številčni zasedbi, ki  s svojimi ekscesi blati ugled sektorja. Žal je bil takrat v 
socializmu delavec močno zaščiten in moje prijave disciplinski komisiji so bile le Sizifovo delo 
in njihovi kazenski ukrepi niso primerno učinkovali. Celo socialna delavka mi je pošiljala iz 
drugih sektorjev kritične delavce v zaposlitev s prošnjo, da sem te kadre  v tovarni disciplinsko 
usposabljal. 
Ves proces izdelave TV ni potekal z doma izdelanimi sestavnimi deli. Nekaj elementov, ki so 
bili specifični za televizor in se zanje zaradi malih količin ni izplačalo  delati delovnih orodij, 
smo te kupovali od proizvajalca Ei v Nišu. Tej tovarni, ki je bila takrat največji proizvajalec TV 
sprejemnikov v državi, je Iskra predstavljala konkurenčnega rivala. Balkanski konkurent, 
namazan z vsemi mažami, je nenadoma zaslutil priložnost pri omejevanju Iskrine proizvodnje 
in jo v veliki meri izkoristil. Neredno je pričel dobavljati sestavne dele, da se proizvodni ciklus 
ni nikoli mogel zaključiti. Kadar je dobavil en sestavni del, je zadržal drugega z izgovorom, da 
se jim je pokvarilo orodje za štancanje. Tovrstne manipulacije so si šli nekaj let in zadeve so se 
samo slabšale. Vsem odgovornim v tovarni je postajalo jasno, da je ljubezen jugoslovanskih 
narodov na hudi preizkušnji in da ni več prihodnosti za vse nas v skupni državi.   Tudi uvozni 
sestavni deli so pričeli neredno prihajati in delavci so ostajali brez dela. Tovornjak z nekaj sto 
TV ekrani je običajno prispel v petek in te je bilo potrebno takoj unovčiti. Proizvodnja se je 
morala nadaljevati v prostih sobotah in nedeljah, da se je izdelek pojavil na prodajnih policah 
že v ponedeljek. Tak način dela ni imel perspektive in tega je za vselej ustavila nekajdnevna 
vojna. Na cesti smo ostali vsi skupaj z onimi, katere sem pošiljal v ukrepanje disciplinski 
komisiji. 
 
Zaključek kariere  primera delavca v socialističnem sistemu. 
  



ČRETA V VOJNI IN SVOBODI 
 

Boji na Dobrovljah so v presledkih trajali že tretje leto. Težišče bitk se je prestavilo na Čreto, v 
vasico s skromnimi kmetijami, nad katerimi kot zaščitnici bedita dve cerkvici. Večja od obeh je posvečena 
Materi Božji in manjša sveti Katarini. Ostale domačije so tako razmetane po hribu, da jim tujec težko določi 
pripadnost posamezni vasi. Vas je krvavela od terorja, ki ga je izvajal okupator nad nedolžnim prebivalstvom 
in požganih je bilo že nekaj domačij. Nasilno je bilo odvedenih v vrste nemške vojske večina za boj sposobne 
moške populacije. Ostali, ki so se uspešno ogibali vpoklicu, je pobrala partizanska  mobilizacija. Žena v belem 
je tu globoko zarezala s svojo koso v njihove vrste na vseh frontah in bojiščih  sveta. Zaradi pogostega 
zadrževanja partizanov v teh odmaknjenih krajih, je okupator izvajal teror nad nič krivimi domačini. Izseljen 
živelj je umiral po taboriščih Dachaua, Auschwitza ali Buchenwalda. Na kmetijah so ostajali le ostareli, 
bolehni in za delo težje sposobni starci z vnuki. 

Pogorje Dobrovelj se razteza med Spodnjo Savinjsko dolino in Zadrečko dolino, kot dela Zgornje 
Savinjske doline v smeri vzhod – zahod. Na zahodnem delu tega pogorja leži vas Čreta z nekaj kmetij in kajž. 
Leži na  nadmorski višini 855 metrov. Ime je dobila po močvirnati dolinici tik pod vrhom pogorja. Največji 
kmetje ne presegajo 56 ha tako, da je povprečje le 25 ha. Njihovo bogastvo so gozdovi in pašniki. Krajanom 
je že od nekdaj predstavljal problem z oskrbo s pitno vodo in znosna povezava z dolino.  Sicer te predele 
zaznamujejo številne vrtače, kraške jame in podobni kraški pojavi. Tudi vegetacija kasni za štirinajst dni za 
ono v dolini. Z vsemi naštetimi problemi se takratna kraljevina Jugoslavije ni  ukvarjala in je bila zanje 
pozabljeni kos države. Upanje za razočarano in socialno zanemarjeno in tudi politično kaotično 
jugoslovansko kraljevino so ljudje videli v urejeni in socialno stabilni Hitlerjevi Nemčiji. V njej naj bi dočakali 
izboljšanje ekonomskega položaja. 

Med tako razpoloženo populacijo so se nastanili v začetku še redki partizani, ki so od tukaj novačili 
nove mobilizirance. Štajerski bataljon je že nekaj dni bivakiral v Vrtačah pod cerkvico sv. Katarine. Od tukaj 
je izvajal posamezne akcije po Zgornji Savinjski dolini in postal za okupatorja boleč ognojek. 26. oktobra 
1941 je prišlo do prvega frontalnega spopada v II. svetovni vojni na tem delu Štajerske med nemško policijo 
in partizani. Kljub neuspehom v spopadih, so partizani nadaljevali z napadi na postojanke in pomembnejše 
objekte po Zgornji Savinjski dolini.  Z njihovo prisotnostjo so postali za revne  tukajšnje kmete moteč faktor, 
ki so bili na udaru za preživetje bataljona. Zaradi visokega snega je bil bataljon prikovan v začasnem 
taborišču. Izdajale so ga vidne sledi in posamični domačini, katerim so partizani rekvirirali živino in hrano.  
Z diverzantskimi akcijami napadov na policijske postaje, so prisilili nemško Prvo četo 72.  rezervnega 
policijskega bataljona iz Münchna pod vodstvom esesovskega polkovnika Otta Lurkerja, komandanta z 
urada policije, da je obkolila Prvi štajerski bataljon v visokem snegu, jih  razbila in prisilila k umiku. Požgana 
je bila cerkev sv. Katarine. Posamezni partizani, ki so izgubili stik s četo so se skrivali pri kmetih in eden se 
je zatekel k Zakrajškovim. Skrit pod posteljo v izbi gospodarja, je pustil orožje na njihovi krušni peči. Ob 
vdoru policistov v hišo Zakrajškovih je gospodar v zadnjem hipu umaknil orožje, ko se je pričela preiskava 
hiše. Izvlečen izpod postelje je bil hudo pretepen in odpeljan na streljanje. Gospodar Ivan Strožič- Zakrajšek 
je postal prva žrtev po spopadu Nemcev s partizani. Družina je bila izseljena in hiša požgana. Dobrovlje so s 
to bitko na Čreti z izkazanim uporništvom in pomočjo okoliških kmetij postale partizansko središče v tem 
delu Štajerske. Vasica Čreta je postala za Nemce »Banditen Dorf«. 

Po odhodu brigade je nastopilo na Čreti zlovešče zatišje, ki ni obetalo nič dobrega. Okupatorju 
sumljivo pogorje je narekovalo, da je poslal na Čreto ovaduha, ki je izdal tiste domačije, ki so dajale pomoč 
partizanom in njihovim aktivistom. Po Zakrajškovi domačiji so ognjeni zublji prizadeli še Španovo in 
Zahojnikovo  kmetijo in oba gospodarja sta bila po Novem letu ustreljena v mariborskem zaporu. 

Zaradi hudih represalij okupatorja nad civilnim prebivalstvom so prestrašeni domačini Črete 
pristopili k vranskemu župniku Mörtlu. »Gospod župnik! K nam prihajajo gošarji zaradi različnih vzrokov. 
Največkrat pridejo po hrano. Kaj nam je storiti?« 



Župnik je bil kratek in odločen. »To so naši ljudje in pomagajte jim po svojih močeh!« 
»Še ena skrb nas tare. Požgana in porušena je že cerkev sv. Katarine in boji ne prenehajo ter ne 

izbirajo sredstev in žrtev. Cerkev matere Božje je že vsa prestreljena in v njej pogosto nočujejo in kurijo 
partizani. Vest nam veleva, da rešimo in otemo  vsaj Mater Božjo.« 

Župnik je bil njihove skrbi in zavzetosti nadvse vesel, a časi za takšne podvige so skrajno neprimerni. 
»Okupacijska oblast nam takšnih ukrepov ne bo dovolila. Ukrepa se lahko le na lastno pest. Jaz te 

odgovornosti ne morem prevzeti, ker mi že dalj časa grozi izselitev,« jih razočara nemočni duhovnik. 
Obljubili so mu, da bodo pobudo opravili sami brez vednosti vaščanov. Začasno gostoljubje sv. Mariji bo 
nudila farna cerkev na Vranskem. 

Jasnega nedeljskega dopoldneva, ko so policijske aktivnosti najmanjše, se zberejo trije vaščani pri 
podružnični cerkvi Matere Božje na vrhu hriba. Pred cerkvenim vhodom pustijo stati vpreženega konja v 
mali hribovski voz, naložen z mrežo sena in kupom starih odej. Potem, ko je stari cerkveni ključar odprl 
težka cerkvena vrata, so vstopili trije možje. Pokleknili so pred njeno obličje in ji posvetili molitev za srečno 
rešitev »begunke« s Črete. Pogosto jim je begal pogled proti vhodnim vratom, kot da pričakujejo nekoga, 
ki jih bo zalotil pri kaznivem dejanju. Stari ključar, ki je prevzel nalogo prevoza in s svojo pobožnostjo sledil 
posegu na oltarju v luči božje previdnosti. Krepko so možje poprijeli za kip, ki je stoletja kraljeval na tem 
posvečenem mestu in prosili Boga za varen prevoz. Z največjo pazljivostjo so kip zavili v odeje in ga skrili v 
seneni kup na vozu. 

Čeprav že onemogel in slaboten ključar pri prevozu ni hotel izostati. Preveč je velo pobožnosti iz 
starca, da bi se umaknil dejanju, katerega ne bo nikoli več doživel v svojem življenju. V njeni bližini se je 
rodil, jo vse življenje častil in bil zanjo pripravljen tudi umreti. Vestno je ves čas skrbel za božji hram, odkar 
so mu farani zaupali za njegovo skrb. S solzami v očeh, ki so mu nehote privrele na lice, se je ponovno ozrl 
po njemu najljubšem drugem domu. »Kaj pomeni cerkev brez svojega patrona? Ostal bo le objekt, ki ga ne 
bo nihče več obiskoval in mu izkazal pietete. Upam, da ni več daleč dan, ko bom nekoč ponovno zrl z radostjo 
v srcu v božje obličje v trenutku begunkine vrnitve na mesto, ki ji je bilo nekoč dodeljeno. Samo to si še 
želim, pa četudi potem umrjem. To so bile v tem trenutku njegove edine želje. 

Možje so odločno krenili na tvegano in težavno pot. Kamnit in od hudournikov razrit kolovoz je bil 
sila neprimeren za prevoz občutljivega tovora. Ključar je čepel na vozu in bedel nad svetim tovorom. Kljub 
vestni in pazljivi namestitvi občutljivega predmeta je večino poti držal kip v naročju. Vseskozi je budno 
motril v okolico, ki bi jim morebiti lahko povzročila presenečenje. Redki verniki, ki so se vračali od 
nedeljskega bogoslužja, niso niti v sanjah pomislili, kaj bi lahko to nedeljo pognalo na pot nenavadne 
furmane. Spodaj pod Tešovo so se približali farnemu in posvetnemu središču. Tukaj je gospodarila nemška 
oblast in njihova policija je bila vedno na obhodu. Tik za zadnjimi trškimi hišami, kjer se gozd konča, so se 
ustavili in najmlajši je šel v izvidnico. Oglasil se je v farovžu in v pisarni poiskal gospoda župnika. Doktor 
Mörtel je presenečen obstal, kot da ne verjame početju pogumnih hribovcev. 
»Počakajte do dvanajste ure in ko bo odzvonilo poldan, pripeljite voz do stranskih vrat cerkve. Tedaj se 
menja patrulja in trg je kratek čas brez policijskega nadzora.« 
Njihova vprega se je bližala prvim hišam, ko se je oglasil zvon pri farni cerkvi sv. Mihaela. Vozu, ki je z 
zloveščim škripanjem vznemirjal okolico, so popustili zavore in močno poprijeli za ročice, da jim ni  zdrvel 
navzdol po klancu. V cerkvi jih je že čakal kaplan Bohanec. Brez besed so poprijeli za tovor in ga odnesli v 
stransko ladjo cerkve. Odslej si je Marija s Črete delila svoj novi prestol z lurdsko Marijo. Po namestitvi 
begunke, so možje inkognito zapustili trg. 
Med farani se je odslej le šepetalo o nenavadnem dogodku in okupator zanj ni nikoli izvedel. Žal so se nad 
krajani pričeli zgrinjati temni oblaki. Eksodusu, ki ga je izvajal okupator na Slovenskem, nista mogla ubežati 
oba duhovnika. Vojna je trajala še dolgo leto in pol ter močno prizadela duhovno delovanje na Vranskem. 
 

Nadaljevanje v naslednjem eseju »Begunka.«  



BEGUNKA S ČRETE 

Po vojni  so se na svoje domove vrnili redki srečneži in z njimi oba izseljena duhovnika. Med prve 
ukrepe cerkvenega delovanja v svobodi so si krajani zadali vrnitev begunke nazaj na Čreto. Še preje je bilo 
potrebno popraviti od vojnega nasilja močno poškodovano cerkev. V njej so nekaj zim kurili partizani in 
uničen je bil ves inventar in lesen kor. Notranjost cerkve je bila podobna dimnici in uničen je bil tlak v 
cerkvi, na katerem so ostale sledi kurjenja vse do danes. Organiziran je bil pastoralni svet pod vodstvom 
gospoda župnika, ki je prevzel vse formalnosti pri organizaciji svečanosti. 

V toplem avgustovskem dopoldnevu se je na dan Marijinega Vnebovzetja zbrala velika množica 
vernikov, ki ni hotela izostati dogodku, ki ga ta kraj še ni doživel. Slovesnost je vodil častni kanonik Anton 
Karo. Okrašeno kot kraljico jo je na dolgo pot ponesla četverica mladeničev na ozaljšanih nosilih. V 
procesiji so bili prisotni še duhovniki sosednjih župnij. Sprevod je krenil na pot izpred farne cerkve ob 
glasnem prepevanju nabožnih pesmi. Ob redkih postankih sprevoda pri kapelah ob poti je množica molila 
Bogu v čast zahvalne molitve. Ganjena od neponovljivega dogodka, je prepevala domala celotna procesija. 
Vsi so srčno verovali, da Marija s Črete ne bo nikoli več zapustila svojega prestola v oltarju. Potem, ko je 
množica prehodila najtežji del poti, so se ustavili pred Podpečanovo kapelo. Tu jih je že doseglo zvonjenje 
čretnih zvonov, ki jih je od sedaj s potrkavanjem spremljalo vse do vstopa v božji hram. Žal se tem z 
nebeško milino oblite okolice ni mogel pridružiti zvon porušene in požgane cerkve sv. Katarine. Pot na 
vrhu hriba je bila speljana v aveniji mladih brez in smrečic med obema cerkvama. Z njihovih vej so visele 
posamezne zahvale hvaležnih vernikov, katerim je bila dana milost vsemogočnega, da jim je bilo 
podarjeno najbogatejše darilo v teh groznih časih, življenje. Čeprav napisano z okorno kmečko roko, je 
izžarevalo neizmerno hvaležnost in ponižnost, ki lahko v danem trenutku veje iz njihovih src. Pred cerkvijo 
Matere Božje so Marijo sprejeli v narodni noši Zahojnikovi otroci. Ostali so sami na tem svetu. Požgan jim 
je bil dom, kot talec ustreljen oče in v internaciji jim je umrla mati. Najstarejšemu med njimi je bila dana 
čast, da v imenu celotne fare kot brezdomci pozdravijo svojo sosedo. 

»Ostali smo brez vsega, kar nam je bilo najdražje na tem svetu. Tudi ti, Mati Božja, si bila begunka 
brez svojega doma in te danes v največji slavi, ki jo lahko ta kraj in tu živeče božje ljudstvo nudi, sedaj 
vrača na tvoj tron. Mi, sirote, smo bili prisiljeni razkropiti se po svetu, a ti boš ostala za vedno tu in 
kraljevala na tej višavi ter delila milost, usmiljenje in pomoč vsem, ki so jo najbolj potrebni.« 

Zaradi čustvenega nagovora nesrečnih otrok množica ni mogla ostati neprizadeta in zadržati solz 
ganljivosti. Preveč so bile še sveže vse strahote minule vojne. 

 

Vojnim dogodkom na Čreti ob rob. 

Srečanj z nekdanjim učiteljem in upraviteljem osnovne  šole na Vranskem do 4. razreda tov. 
Francem Golavškom, sem se vselej loteval z neko distanco, čeprav nikoli nisem bil njegov učenec. 
Na vransko šolo je prišel v šol. letu 1952/53. Prišel je kot kader iz arzenala velikega pomanjkanja 
»naših« učiteljev. Za komunistično oblast so bili nekdanji učitelji, čeprav s primerno izobrazbo, 
večinoma odstranjeni iz šolskega sistema. Njegova izobrazba je bila nepopolna in je kot nekdanji 
partizan popolnoma odgovarjal na tem delovnem mestu kajti izhajal je iz mlajše generacije (letnik 
1924), bil je prepričano »naš« (obstaja še druga možnost) in dodelil si je po svoji vlogi na šoli 
poučevanje manj zahtevnega 2. razreda. Takrat z njim nikoli nisem kontaktiral (ne po liniji 
delikventnosti ali kot učenec). Navzlic vsemu sem ga ves čas opazoval in ga sprejel kot bolj 
papeškega od papeža. Zaradi pomanjkljive izobrazbe je pordečel bolj kot zoreče sadje. Verjetno sem 
edini izmed vseh otrok na takratni šoli, ki lahko še danes ponovim njegov stavek ob tržaški krizi leta 
1953/54. Ob nagrmadeni masi celotne šole v enem prostoru, je spregovoril na odru pred zbranim 
občestvom ves bled in globoko presunjen: »Fašizem je propadel in se ne more več pobrati, vendar 
tudi žival, ko jo ubiješ še enkrat brcne preden pogine!« 



Dolgo let kasneje sva se pogovarjala kot odrasla moža. »Ali bi tudi sedaj, ko so se zadeve 
spremenile in je prišlo precej nejasnosti na dan, ponovno enako odločil?« Njegov odgovor je bil 
odločen. »Takoj jutri, če bo treba!«  Sam sebi sem si rekel: »Človek s puško v roki uživa pred ljudmi 
neki rešpekt, katerega ne bi mogel imeti v tolikšni meri v drugih razmerah.« Rajši sva spregovorila o 
vojnih razmerah na Čreti in spomnil sem se dogodka na športnem dnevu na Čreti leta 1956. 

Vransko je dočakalo začetek vojne na veliki petek leta 1941. Nekaj krajanov je bilo nad 
njihovim vdorom navdušenih. Zasedli so občinski urad in zaplenili imovino vseh društev. Z uvedbo 
tečaja nemškega jezika so hoteli potujčiti prebivalstvo. V juliju so se pričele prve izselitve zavednih 
družin. Kot nasprotniki teh početij so se pojavili prvi pobudniki osvobodilnega gibanja. V teh akcijah 
sta prednjačila domačina Ivan Farčnik – Buč in Viktor Šoštar – Dobroveljski Miha. Vključena sta bila 
v I. Štajerski bataljon, ki se je spopadel z nemško policijo 26. oktobra 1941 na Čreti. S prihodom  
Franca Rozmana  v septembru 1941 na to območje, se je formiral iz razbitih čet Savinjske, Revirske, 
Pohorske ter Mislinjsko šaleške čete 4. X. 1941 Prvi Štajerski bataljon. Začeli so z akcijami 7. X. z 
napadom na Šoštanj. Sledil je v noči 25. na 26. oktober napad na graščino Čmak na Gomilskem.  
Gospoda in gospo Čmak so z izgovorom , da sta izdajalca, aretirali in odpeljali na Čreto. Poleg njiju 
so zajeli še Sturmführerja  Bobeka. Graščino so dodobra izropali in zaplenjeni material odpeljali s 
seboj v hribe. Z ozirom na to partizansko akcijo je nemško poveljstvo mobiliziralo policijo in jo 
usmerilo proti Dobrovljam, kamor se je umaknil bataljon. Zaradi velikega snega in vidnih sledi so ga 
Nemci vztrajno zasledovali. Bataljon je imel svoje taborišče v Vrtačah pod cerkvijo sv. Katarine na 
Čreti. Da ne bi bili presenečeni, je bataljon ob 10. uri dopoldne postavil straže in mitralješko zasedo 
pri cerkvi. Nemška predhodnica se je pojavila ob 13. uri, katero je mitraljezec pokončal. Takoj zatem 
so se novo dospeli Nemci postavili v bojno formacijo in se korakoma bližali položajem bataljona ob 
cerkvi sv. Katarine. Poveljnika Jože Letonja in Miha Pintar sta s šestdesetimi do sedemdesetimi borci 
zavzela obrambni položaj in udarili po nasprotniku, ko so se jim približali na krajšo razdaljo. Prisilila 
sta jih, da so se umaknili  do položaja pri Marijini cerkvi. Partizanska poročila govorijo o pokončanju 
izdajalcev, ko se je bil bataljon primoran umakniti v šentjurske hribe.  Nemci so nato z novo 
dospelimi vojaki napadli tabor, ki je bil po umiku prazen. Partizani po trditvi Viktorja Šoštarja naj ne 
bi imeli izgub, vendar je bil ujet kurir Staneta Rozmana in partizan v Zahojnikovi domačiji, kot je bilo 
opisano v prejšnjem eseju. Po begu partizanov s položajev okrog cerkve sv. Katarine, je v mraku zašel 
in prišel k kmetu ves premočen neki partizan, ki so ga skrili pod posteljo. Okrog desete ure zvečer so 
prignali sem ujetega Stanetovega kurirja in ga v sobi strašno mučili tako, da je okrog ene ure mukam 
podlegel. Vsa Zahojnikova družina je morala prisostvovati temu trpinčenju. Gospodar je ob prvi 
priložnosti šel v izbo k otrokom in partizanu pod posteljo nudil beg skozi odprto okno. Vendar so 
policisti stopili za njim in takrat je partizan oddal strel na policista. Z neštetimi rafali so prerešetali 
posteljo in mlaka krvi je prekrila vznožje postelje. 27. X. so odpeljali Ivana Strožiča in ga po treh dneh 
ustrelili. V novembru se je pojavil tu med domačini izdajalec, ki je izdal več Čretljanov, ki so pristali 
v zaporih Celja in Maribora. Tu sta končala pod streli oba gospodarja Španove in Zahojnikove 
kmetije. Izdana sta bila tudi Podpečanova sinova Ivan in Anton, ki sta se v letu 1944 vrnila domov, 
in so ju Nemci zajeli doma na peči. Ker so našli pri njima orožje, so ju odvedli na Vransko in ju na  
Ilovici ustrelili. 
V letu 1956 sem bil na šolskem športnem dnevu priča izpovedi enega od akterjev grozne likvidacije 
veleposestnika Čmaka in njegove žene. Učitelj Franc Golavšek je z nekaj učiteljicami popeljal več 
razredov učencev tega dne na Čreto. Cerkev je bila nenadejano odprta in šolska drhal je počela po 
notranjosti neumnosti kot to, da je Borštnar Ivan-Janko oponašal župnika na prižnici, seveda brez 
navzočnosti učiteljev in da so drugi tekali in kričali po svetišču. Končno je zbral Golavšek večjo 
skupino fantov in jo popeljal v smeri pobočja hriba, s katerega je moč opazovati vse lepote Zadrečke 
in vršacev Zgornje Savinjske doline. Na tej strmini izstopa več kot sto metrov visoka gola skala in 



jemlje dih ter vceplja strah v kosti. Pod njo se preletavajo visokogorske ptice, kar daje občutek 
visokogorja. Ko nas je učitelj zbral na robu tega prepada, se iz goščave prikaže heroj Viktor Šoštar – 
Dobroveljski Miha. Njega sem videl prvič, čeprav so o njem v šoli že večkrat spregovorili. Njegova 
slava je bila tolikšna, da so ga nekateri klicali za »Kralja Dobrovelj«. Ko nam ga je njegov nekdanji 
soborec predstavil, je »kralj« spregovoril. Vsa dejanja partizanov v času vojne je poveličeval in pri 
tem tudi svojo vlogo v herojskih dejanjih. Danes bi komentiral glede na spregovorjeno: »Ta si je res 
zaslužil borčevsko pokojnino in morali bi mu dati še povišico.« V trajnem spominu mi je ostal opis 
dogodka, ko so likvidirali oba Čmaka. »Po temeljitem zaslišanju v zavetišču na Vrtačah, smo ju 
obsodili na smrt.«  Podrobno je opisal njuno kalvarijo do prepada, kar da slutiti, da je bil likvidator. 
»Od tu smo ju zvezana vrgli v prepad!« 
Doma sem pripovedoval staršem opis strašnega dogodka pred petnajstimi leti. Zvedel sem še drugo 
plat te zgodbe. »Gospod in gospa sta bila med domačini nadvse spoštovana in priljubljena. Z delavci 
na njihovem posestvu in na njuni večji žagi sta delala spoštljivo in pravično. Tudi osvobodilnemu 
gibanju sta v kratkem času okupacije nudila hrano in denar.  Z novo zasedbeno oblastjo sta bila v 
korektnih odnosih, kar pa ni bilo po godu  nekaterim aktivistom. Koga bi izdajala, ko bi lahko takrat 
iskal domačine z lučjo pri belem dnevu, ki so si šli osvoboditelje. Večja verjetnost je kazala po apetitu 
na njuno posestev, ki je dejansko bilo po vojni nacionalizirano. 
Ob teh grozotah nad lastnim narodom se človek lahko vpraša: »Kakšen je ta narod? Ali je sploh 
mogoča sprava?« 

 
 
 

  



DAN, KO JE PADEL STRIC JOHAN 

Na povelje glavnega štaba NOV in PO Slovenije, sta morali Zidanškova in Šlandrova brigada 
kreniti na Dolenjsko. S tem sta nastopili za borce obeh brigad časi velikih preizkušenj. Brigadi 
sta tedaj šteli 1343 borcev. Politične in vojaške razmere so se v tistem času na Dolenjskem 
precej razlikovale od razmer v krajih severno od Save. Po depeši Franca Rozmana naj bi se 
brigadi javili Dolenjskemu odredu. Stekle so priprave za prehod preko Save. V brigadi so 
poiskali nekaj mizarjev in jih zadolžili za izdelavo čolnov. Prečkanje reke je bilo določeno v noči 
na 12. oktober 1944. Žal je reka zaradi hudih nalivov močno narasla in neprimerni čolni niso 
bili več uporabni. Zato je bilo zaukazano povelje za prehod preko močno zastraženega mostu 
v kraju Sava. Pri naskoku jih je sprejel hud mitralješki ogenj iz nemških bunkerjev ob mostu. 
Pri umiku je nekaj borcev obležalo mrtvih na mostu. Najhujše težave jim je povzročal 
mitraljezec na drugi strani mosta. Sredi noči je ta utihnil in z precejšnimi žrtvami je bil most 
osvojen. 
Glede na številčnost vojaštva bi bilo pričakovati primerno zaščito prehoda. Žal te ni bilo. 
Sprejem tako številčne vojaške enote bi bilo pričakovati na ravni najvišjih vojaških in političnih 
voditeljev korpusa. Po preboju preko Save bi moral biti organiziran z vodji korpusa in 
operativnim štabom obeh brigad skupen sestanek, kjer bi se seznanili s političnimi in vojaškimi 
razmerami na Dolenjskem. Tu so nastopale posebne razmere bojevanja z domobranci in 
Nemci. Žal vsega tega ni nihče opravil in brigadi sta bili čez noč pahnjeni v nove in specifične 
razmere. Podali sta se na povsem neznan teren z nepoznavanjem sovražnikove taktike. Po 
ukazu glavnega štaba sta brigadi prišli začasno pod komando VII. korpusa. Zidanškova brigada 
je bila 13. oktobra razporejena z vsemi štirimi bataljoni po okolici Šentvida. Tedaj se je pojavil 
pred bataljonskim štabom civilist s prepustnico terenskega političnega delavca. Štab je 
opozoril, da prihaja po cesti Gubčeva brigada in naj po njej ne streljajo. Gosta megla v 
polmraku je preprečevala prepoznavanje vojaštva. V prvih vrstah so borci pričeli pozivati 
bližajoče po identiteti. Ti so glasno odgovarjali: »Ne streljajte! Tu Gubčeva brigada.« njihovi 
odzivi so partizane zmedli posebno še, ker so nekateri nosili partizanske kape. Ko so se že tako 
približali, da so jih že skoraj prepoznali, je komandant II. bataljona ponovno pozval po 
identifikaciji. Takrat je spregovorilo orožje. Šele sedaj so borci uvideli zvijačo. Vnel se je srdit 
boj za preživetje. Bataljonsko vodstvo se je odločilo v smeri Račjega sela po nepoznanem 
terenu. 
Medtem sta se spopadla še III. in  IV. bataljon. Tudi IV. Bataljon so hoteli preslepiti s pretvezo, 
da so del Gubčeve brigade. Žrtev prevare je postal sam komandant Trtnik, ki je svojim borcem 
ukazal prekinitev ognja. Ranjen je bil na čistini in ranjenega sta rešila Daki in Ris. Številčna 
premoč domobrancev in pomanjkanje streliva sta prisilili skupino borcev k vdaji. Zajete 
partizane so pričeli pretepati in jih na zverinski način klati. Na pol živim so rezali ude in dele 
telesa. 
V Zaplazu pri Čatežu se je zateklo operativno vodstvo in skupina partizanov v neko hišo, katero 
so pričeli domobranci hudo obstreljevati. Zaščitni vod, ki je kril operativce, je v sila neugodnem 
položaju iskal svoje kritje. Med njimi je bil tudi stric Johan. Domobranci, zavedajoč se 
pomembnega cilja, so udarili na vso moč. V iskanju kritja, je v Johanovi neposredni bližini 
udarila granata in mu odtrgala spodnji del trupa. Johan je izkrvavel ob svojih soborcih, med 
katerimi je bil njegov brat Filip – Mesar. Med borci je ta dan padel Goričanov Miha iz Sela pri 
Vranskem. Vseh 26 padlih partizanov  je bilo pokopanih na trebanjskem pokopališču. Stric je 
bil po vojni prekopan na vransko pokopališče. 



15. oktober je bil za Zidanškovo brigado najbolj žalosten dan, saj je v enodnevnih bojih izgubila 
največ borcev. Skupno je bilo preko štirideset žrtev iz te brigade. Tudi boji drugod niso prinašali 
uspehov. Politični delavci po brigadah so skušali navezati boljše stike s prebivalstvom, kar pa 
jim ni uspelo. Tudi dezerterjev ni manjkalo. Bližajoča zima je pričela ogrožati  vojaštvo, ki nanjo 
ni bilo pripravljeno. Veliko borcev je bilo bosih in v letnih oblačilih. Ponošena oblačila so 
postajala klavrne cape in prehlad, gripa in bolezni so postajali vsakodnevni problem. Na 
pohodu so bile garje in večina je imela uši. Slabe življenjske razmere, bolezni, lakota in 
številčne žrtve je sililo brigadi, da se vrneta nazaj preko Save. 
Pri vseh teh žrtvah se poraja sum slabega vodenja od vrhovnih poveljstev navzdol. Poveljniki 
so bili brez najmanjšega znanja v strategiji  bojevanja. Osip borcev se na Dolenjskem ni 
zapolnjeval. Mobilizacija novincev tu ni bila mogoča. 
V temno in megleno noč je 22. decembra krenila s Kresniškega vrha proti Savi raztegnjena 
kolona  Zidanškove in Šlandrove brigade. Skupno sta šteli 635 borcev, oziroma 730 manj kot 
ob prihodu na Dolenjsko. Število žrtev je bilo v nebo vpijoče. Sneg je pokrajino na debelo 
pobelil, ko se je kolona prezeblih, lačnih in utrujenih mož približala reki Savi. Opešanim in 
onemoglim , ki so se običajno kar zleknili v sneg in zaspali, so starešine in soborci pomagali in 
jih spodbujali, da so počasi dohitevali kolono. Prenekateri bi na tem maršu zmrznili, če ne bi 
bili deležni tovariške pomoči. 
Mrzla Sava jih je sprejela precej narasla in deroča. Bregova sta bila zaledenela in belo ivje se 
je usipalo z obvodnega grmičevja. Po vodi so plavali debeli kosi ledu. Prebresti reko ni bilo 
mogoče. Mučno čakanje na čolnarje je v temi vznemiril vlak, ki je prisopihal od Kresnic in se 
ustavil. Vse je kazalo na izdajo in boj z dobro oboroženim sovražnikom. Vendar se je vlak čez 
čas vrnil nazaj, ne da bi se dogodile kakšne aktivnosti. Vsem je odleglo, ko je prispelo pet 
čolnov. Kaj pomeni to skromno število za prevoz dveh brigad? Samo da ne bodo moteni pri 
prevozu, je bila edina pobožna želja vseh čakajočih, ko so z nezaupanjem zrli v hladne valove. 
Minili sta dve uri, ko prevoz še ni stekel. Končno je odrinil prvi čoln v katerem se je odpeljal 
komandant Šlandrovcev s skupino. Čolnarji, ki so bili iz Kamniško-Zasavskega odreda, so bili na 
valovih deroče Save pravi mojstri. Vojaštvo obeh brigad so srečno prepeljali čez reko še pred 
dnevom. Borci so bili hudo premraženi. Ker niso mogli čolni zaradi plitvin pristati ob bregovih, 
jih je morala večina pri vkrcavanju bresti do kolen po ledeni vodi. 
Z uspešnim prehodom preko Save, se je za brigadi končalo več kot dvomesečno obdobje, ki 
sta ga prebili v sestavi VII. Korpusa na Dolenjskem. Njihova borbena pot je bila na tem 
operacijskem območju najtežja. 
Vodilni in vodstveni kadri so bili sila nesposobni in tudi niso poznali razmer na Dolenjskem. 
Popolni analfabeti so bili v taktiki bojevanja. Izgubiti v dobrih dveh mesecih več kot polovico 
mož, je za vsako vojsko samomor. Bela garda, kakor so jo imenovali komunisti, je imela po 
vaseh svoje zaupnike, kar je za partizane pomenilo kot boj na tuji zemlji. Ta pohod 
komunistično zgodovinopisje skoraj nikjer ne omenja, ker bi se preveč osramotili. Označiti se 
ga ne more niti kot Pirovo zmago, ker te sploh ni bilo. V analih se pišejo boji in žrtve povzročene 
od okupatorja z neprimerno manjšimi izgubami. Krivce za ta debakl je treba iskati izključno 
med najodgovornejšimi v partizanskem gibanju. 
 
Po pripovedovanju v tej katastrofi prisotnega borca strica Filipa nekaj let po vojni. 
  



VOJNA JE. REŠITE  SE, KDOR SE MORE! 
 
Vojna je trajala že tretje leto. Štajerska je pri nas doživela okupacijo med prvimi in okupatorja 
so prebivalci sprejeli in doživljali različno. Intelektualna srenja ga je prezirala in doživela selitev 
predvsem v Srbijo. Mladce so pobrali in jih vključili v enote Wermachta. Le delovno ljudstvo je 
preživljalo relativen mir in nemško oblast doživljalo po svoje. Vključeni so bili v tečaje 
nemškega jezika. Zalaganje z materialnimi sredstvi je bilo za vojne razmere presenetljivo 
dobro. Na karte se je dobilo celo tisto, kar je bilo težko za državljane v samem Raichu. 
Posamezne partizanske akcije so reševale policijske enote, kar je dajalo vtis kot prestopništvo 
huliganov v mirodobnem času. 
Situacija za prebivalce Spodnje Savinjske doline se je močno spremenila v poletju 1944. Takrat 
je tja prihrumela Šlandrova in z zametki novo nastajajoča Zidanškova brigada. Zavzeli sta 
položaje od Limbarske gore, Zasavja, pogorja Tuhinjske doline in okolice zahodnega dela 
Savinjske doline. S teh pozicij sta operirali po teh predelih in nasilno novačili v svoje vrste nove 
kadre,  rekvirirali in pobirali življenjske potrebščine od obubožanega prebivalstva ter izvajali 
napade na policijske postojanke. Na ta način se je v te kraje prikradlo pravo vojno stanje. 
Partizanske enote samega kraja Vransko niso veliko nadlegovale. Trg je doživljal le nočno 
obstreljevanje predvsem policijske postojanke v nekdanji sodniji in sedanjem sedežu 
okupacijske oblasti. Sledovi teh napadov so potem še desetletje in več opozarjali mimoidoče 
na stotine strelnih sledi v zidovju  sosednjih hiš. 
Precej več korajže in posredno škode so si privoščili brigadi v krajih zahodno od trga in s svojimi 
izpadi ogrožali krajane v okoliških vaseh. Tovornjak z vojaško policijo je dnevno prečesaval 
okoliške vasi. To je izkoristila četa Šlandrove brigade in zasedla položaje nad glavno cesto Celje 
– Ljubljana. Policijski tovornjak je tudi tokrat patroliral na vsakodnevni relaciji, ko ga napade 
četa partizanov. Streli padajo s položajev na griču nadvse nekontrolirano in pri tem  ogrožajo 
vsakogar, ki se je nahajal v njihovem dometu. Takrat sem bil prvič v smrtni nevarnosti, čeprav 
se še rodil nisem. Mati v visoki nosečnosti, je pometala na mostovžu podstrešne spalnice, ko 
predre strel streho in se zabije tik ob njej v steno. Če sem slučajno jaz ušel strelu, tega niso bili 
deležni nemški policisti. Ubitih jih je bilo več in šofer je moral pognati vozilo z vso hitrostjo 
naprej proti vasi. Tam je pred gostilno zapustil ubite in ranjene Nemce ter po strugi potoka 
Bolska zbežal na Vransko. Ko  so ga partizani opazili in so udarili z vso silo po njem, ga je vendar 
toliko zaščitilo  obvodno drevje in grmičevje, da je srečno dospel do svoje postojanke. Čez čas 
pridrvi na Ločico nova skupina policistov in obkolijo nabrane vaščane, ki so pasli radovednost 
nad nesrečneži. Strpajo jih v klet gostilne in nemudoma postanejo talci. Po nemškem ključu bi 
jih morali nabrati še nekaj, da bi bilo maščevanje popolno.  Tedaj prispe na kraj nesrečnega 
dogodka vranski župan Wagner, ki se odločno zavzame za zaprte. »Oni niso nič krivi! Maščujte 
se nad banditi, ki so vam medtem že davno pobegnili v hribe!« Tako so bili nesrečneži izpuščeni 
in potem se je nad vasjo zgrnila nova nesreča. V kratkem času je Ločica postala 
»Banditendorf«. Nad njo je odslej gospodarila skupina ruskih Vlasovcev, ki so se nastanili v 
vasi. Postrelili so vse kar je letalo po zraku in toliko časa tolkli po petelinu na vrhu zvonika, da 
je ta »odletel« s križa. Prežo so si izbrali na vežnem pragu Španove hiše, da je odmevalo po 
hiši in so padali lonci z rok njihovih gospodinj. Po dvoriščih so polovili vse »kurke«, jim z 
zamahom zlomili vrat in mrtvo kokoš vrgli pred gospodinje. »Putzen Sie!« 
Bolj, ko se je vojna bližala koncu, hujši je postajal teror nad prebivalstvom. Mož v vasi sedaj ni 
bilo skoraj več.  Raztepeni so bili na vse strani sveta. Tistih nekaj starcev je le s težavo ohranjalo 
kmetije pri življenju. Nekateri mladci so ubežali pred vpoklicem v nemške vrste tako, da so se 
pohabili in preslepili naborno komisijo. Na travniku so nabrali strupeno zelišče in si ga navezali 



na nogo. Zel je povzročila neozdravljivo rano iz katere se je cedila tekočina, ki se ni nikoli več 
dodobra pozdravila. V Praprečah si je nesrečnik namazal oči z neko mastjo, ki mu je izbuljila 
oči in s takšnimi je potem živel do smrti. Uteho so iskali v izgovoru, da je bolje s povitimi nogami 
do konca življenja, kot najti smrt na ruskih brezpotjih. Vendar je obstajala vojska, kateri ni bilo 
mar zdravstveno stanje človeka in ga je nasilno odpeljala v gozdove. Dovolj je bilo, da je imel 
obe nogi. Pred temi nasilneži je bila edina rešitev dobro skrivališče. 
Tega se je pravočasno zavedal Bine. V največji tajnosti je izkopal prostoren bunker v gostem 
smrečju hriba Kozica. Obložil ga je z deskami in vanj vstavil manjši gašperček (preprost 
štedilnik). Stezica do njega je vodila v zimskem času po potočku in se na skrivnem kraju 
odcepila navzgor v smrečje. Zanj je edino vedel očim Jernač. 
Ko sta na tem področju operirali obe brigadi in pobrali vse kar jim je prišlo v roke, je svoje 
skrivališče uspešno koristil Bine. Španovo kmetijo, kateri je ostal od petih fantov pri hiši le še 
Ludvik in je moral za partizane občasno  voziti nabrani živež, jo je v jeseni pred koncem vojne 
obiskal sin Gustelj, ki se je vrnil s kursa partizanske veterinarske službe na Koroškem. V tej 
brezupni zmešnjavi, ko se je okupator umikal z vseh bojišč, se je pridružil Binetu in Ludviku v 
bunkerju, kjer naj bi dočakal konec vojne. Sedaj je morala hiša skrbeti s hrano za svojce v 
prostovoljnem jetništvu. Tedaj še samska hči Ivanka je dnevno nosila hrano do Jekunovih, 
katero je naprej dostavljal na naslovnike  gospodar Jernač. S stanovalci bunkerja je imel 
dogovorjeno znamenje, s katerim je fante opozarjal na nevarnost in dogodke v oddaljeni vasi. 
Na ob hiši stoječi kozolec je v času nevarnosti postavljal pokonci svetlo desko in jo umikal, ko 
je ta minila. Ta je postala stalnica, ko so se v vasi naselili Vlasovci. 
V brezdelju so se Rusi potikali po okolici in nadzirali vaško življenje. Na Ivankine vsakodnevne 
poti je postal pozoren eden izmed njih in jo skrivoma na veliki oddaljenosti spremljal ob potoku 
Bolska. Čeprav zatopljena v svoje skrbi, je le opazila špiclja, ki jo je vztrajno zasledoval. S polno 
košaro jedi je zavila na polovici poti k Orehovcu in zaskrbljena razodela domačim njeno 
nevarnost. Vztrajni Rus je krenil za njo v hišo in zahteval pojasnilo njene poti. »Što tu imaješ? 
in  poln sumničenja pokaže na košaro. Vsa zardela v obraz zre nemo v tujca. »Ti mene niet 
pojemajet. Skazaj što imaješ!«  Vsa prestrašena se je izgovorila na najboljši mogoč način. »Ta 
hiša za nas prede volno in mi jih v teh težkih časih oskrbujemo s hrano kot povračilo za njihovo 
delo.« 
Čeprav nadležnežu ni bilo vse po volji, jo je nehal nadlegovati in zapustil hišo odrešitve. 
Najpomembnejše zanj je bilo, da ni bilo v košari orožje ali strelivo.  S tem dnem so se zadeve 
zapletle, kar so občutili predvsem fantje v bunkerju. Prišli so dnevi z jasnim vremenom in v 
zimskem času je bilo skrivališče slabše skrito. Tedaj je moral nekdo ven v sneg in s smrekovo 
vejo razkaditi dim, ki bi jih lahko izdal. V teh krutih časih se jim je priključil še brat Stanko, ki 
pa je iz partizanskih vrst prinesel v skrivališče uši. Sedaj so čas preživljali z obiranjem uši, 
kvartopirstvom in prebiranjem knjig. 
Z rahlimi sapicami s toplega juga se je debela snežna odeja pričela topiti, kar pa se je tu na 
severni strani visoke Kozice odvijalo zelo počasi. Najpomembneje je bilo, da jih v vsem času 
prostovoljne ječe ni nihče izsledil ali izdal. Življenje v vlažni luknji je pustilo najhujše posledice 
na najmlajšem Ludviku. V večmesečnem življenju pod zemljo, se je nalezel hude revme, ki ga 
je pestila več let po vojni. Križ in hrbet je pregreval na kmečki peči tako doma kot pri naši hiši. 
Pomagati mu ni mogel ne vranski zdravnik, ne pregrete opeke, s katerimi si je oblagal svoj križ 
in vsi nasveti vaških vseved.  Prišlo je leto 1949, ko  je na njegovem domu prenočila  skupina 
Ciganov. Hiša jim je nudila poleg prenočišča še dober zajtrk. Ob slovesu opazi stara Ciganka 
vsega skrivljenega Ludvika in zgrožena nad mladeničevim stanjem povpraša za njegove težave. 
Ta mu je svetovala hudo vročo hrenovo kopel sedeč nad škafom, ki mu je obelila vso zadnjico 



in še kaj. Z nekajkratno ponovitvijo je mož čudežno ozdravel. »Če nečemu še ciganka ne more 
pomagati, potem tu ni rešitve!« 
Po vojni so se na svoj dom vrnili štirje njihovi sinovi. Na najbolj krut način jim je vojna vihra 
pokončala in odvzela načrtovanega bodočega gospodarja Johana . 
 
Čudežno preživeli partizanski napad takrat še nerojeni bodoči državljan.  



KO BOM VELIK, BOM PIJANEC 

 

Dež je pršil kakor skozi sito, v drobnih skoraj nevidnih kapljicah, ko sem se moral v ranem 
nedeljskem jutru napotiti k nedeljski maši. Tega jutra me je oče prebudil že zelo zgodaj, da ne 
bova zamudila nedeljskega bogoslužja, kot da se bo ljubi bogec takoj polastil moje duše, če 
bom manjkal. Običajno sem hodil k pozni maši ob pol enajsti uri. Ker pa je to nedeljo bilo 
mašno opravilo na oddaljeni podružnični cerkvi, je oče kot zavzet tercijalec v pobožnosti 
pristopil k moji postelji in potegnil odejo z mene, da me je mraz v hipu pognal pokonci. Ta 
poteza je v meni v hipu povzročila neproduktiven učinek in najrajši bi takoj postal komunist. V 
hipu sem se spomnil na vse sošolce staršev ateističnih in komunističnih nazorov, ki sedaj spijo 
v toplih posteljah in ne čutijo teroriziranja teističnih fanatikov. Njim ne bo potrebno ob šesti 
uri zgodaj prepevati tedeum (zahvalnica bogu). Pri očetu je obstajal  še en način naganjanja 
ljudi v cerkev in v tej zavzetosti se je močno približal onim v srednjem veku, ki so izganjali zle 
duhove iz krivovercev. V podobnih primerih me je pognal v pet kilometrov oddaljeno sosednjo 
faro v Motnik, kjer je bila maša ob deveti uri. Potem se je šel še nekakšnega izpraševalca, ko 
je preverjal mojo prisotnost pri maši in zahteval obnovo pridige. Globoka žalost se je polastila 
moje duše. A kadar človek nima prepričanja, tedaj je samo še senca brez telesa, kot knjiga brez 
vsebine. 
Hipoma sem vrgel odejo raz sebe in planil kvišku. Hitro sem se oblekel in brez najmanjšega 
grižljaja sem pograbil mamino kolo in se izgubil v temi na blatni cesti. Jesti pred obhajilom je 
bil v tistih časih božji rop. Zavit v površnik, ki ga je pred menoj že dobro ponosil moj brat, sem 
sedel na žensko kolo. Neosvetljeno prevozno sredstvo in odprt dežnik je v tem hipu 
predstavljal tako nevarnost za kolesarja, kot za številne na pol zaspane vernike in ostale 
udeležence na cesti. Če takrat ni bilo na cesti avtomobilov, je bilo dovolj neprevidnih ljudi, ki 
so postali potencialni kandidati za prometno nesrečo. Tik pod klancem v sam trg, ko je hitrost 
kolesarja največja, mi je nenadno skočila pred kolo neprevidna ženska. Udarec je bil silovit in 
udeleženca sva se znašla v obcestnem jarku. Nekoliko povaljana sva še največ časa posvetila 
iskanju ženske torbice v temnem jutru. Moj dežnik je le delno spremenil svojo obliko. 
Po maši se oče ni nikoli pregrešil svoji tradiciji in je vselej zavil v trško gostilno. To gesto je pred 
mamo vedno utemeljeval kot sklepanje poslov, ki pa seveda niso dajali nobenih učinkov. 
Gostilno Križnik, ki je dajala bolj videz čumnate, je med vsemi podobnimi pajzeljni najbolj cenil 
in jo občudoval, kako umno so ji določili mesto postavitve. »Človek nič hudega sluteč hiti po 
pločniku, ko ga nevidna sila nenadoma potegne v njeno notranjost.« Kaj se potem dogaja z 
njim in njegovo denarnico, to je pa že misel za filozofe. Vstopila sva tako kot že mnogokrat 
pred tem in naletela na standardne goste. Po stenah in stropu so plavale nedoločene sence 
številnih mož, kakor duhovi poslednjih gostov. Mnogi med njimi so se naslajali nad gostilniško 
ponudbo svežih pljučk ali vampov, katerih »svežina« je potem trajala vse naslednje dni do 
ponovne zakuhe pred nedeljo. Mislim, da jim je teknila jed tem bolj zaradi enkratnega ozračja 
v salonu. Že v veži je v gosta udaril mamljiv vonj piva, ki se je širil iz grmade praznih pivskih 
steklenic. Ta se je nadaljeval v naslednjem prostoru, katerega je oplemenitil še vonj 
premočenih gostov in še kakšen vonj iz osamljenega napol polizanega krožnika, ki je že dolgo 
sameval od prvega gosta, ki običajno ni bil v cerkvi. Ko se je nagnetlo že toliko gostov, da ni 
bilo moč najti prostega stola ali klopi, je bil še prostor v posebni sobi, kot separe na skrajnem 
delu lokala. Ta prostor je bil še najmanj oplemeniten od substanc, kajti tu se je samo jedlo in 
vonjave so prihajale le od golaža politih prtov. Največ prostora v osrednjem prostoru je 
zavzemal starinski biljard in tega so praviloma zasedli oni gostje, ki jih je sicer dober namen 
poslal k nedeljskemu bogoslužju, vendar jih je nekaj metrov pred cerkvijo pot utrudila in jih je 



nevidna sila potegnila v te mamljive prostore. Vsem tem hvaležnim gostom je že desetletja 
stregla točajka Ančka, katere vreščeč glas je bilo moč slišati v vsakem kotu gostilne, tudi iz 
kuhinje, ko je bilo vsem desetkrat in desetkrat povedano, kaj imajo danes za ponuditi. Od 
prejšnje lepote, če jo je kdaj premogla, ni ostalo kaj dosti, kajti nikoli jo ni nihče poprosil za 
roko in vse sitnosti in težave, ki jih moški nudijo svojim ženam, je ona sprejemala od pijancev 
in nedostojnih gostov. Da ni v življenju veliko pretrpela, je moč sklepati iz letnice njene zadnje 
ure, ko je kot najstarejša krajanka zapustila ta ljubi svet v sto tretjem letu starosti. Od 
mladeniške lepote so ji ostale le velike oči, katerim je dodala ta neusmiljena starost še gube 
na obrazu, ki jih Ančka tudi z nobenim lepotičjem ni skušala skriti. Da je postala starost 
celovita, ji je postal še podbradek ohlapen. 
Na skrajnem robu klopi si je oče le izboril svoj prostor ob na pol politi mizi. Ančka mu je čez 
čas le postregla z običajnim dva deci, ne da bi ga vprašala po pijači. Za mene se seveda ni našlo 
sedeža in onemogli ob mizi so mi dejali, da lahko stojim, ker imam še prve noge. Z veseljem 
sem se priključil onima za biljardno mizo, ki sta s keji v roki udarjala po kroglah. Z ogorkom v 
ustih sta iskala najugodnejše položaje za udarce in pridno nagibala pivski steklenici. Tu in tam 
je bil udarec le premočan in krogla je zletela čez rob mize in potrebno jo je bilo iskati med 
nogami gostov. Pri tem se je od kašljanja davečemu igralcu  vsul pepel iz dogorele cigarete na 
zeleno površino mize, kar je z rutino obrisal in naredil velik madež. Potem je enega nekaj 
začrvičilo in prepustil je palico malemu nadebudnežu, ki je bil na privajanju gostilniškega 
življenja. Nekaj udarcev mi je kot začetniku odlično uspelo in držal sem najmanj ravnotežje z 
rutinerjem. »Čigav pa si, ko si tako dober«? je zanimalo tekmeca. Ponudil mi je steklenico, kot 
se za »športnike« spodobi. Kmalu zatem se je iztekla biljardna ura in oba sva se posvetila 
glasnemu omizju. 
Tu je bil najglasnejši Brinovec, ki je imel veliko povedati iz svojega furmanskega življenja. Dolgo 
sem slonel na koncu mize in nemo buljil v zanimivega govornika. Potem, ko je ugotovil, da ima 
prazen kozarec, mi namigne, da mu ga natočim. Naredil sem se vljudnega in natočil preko roke 
njegov kozarec. Tu sem naredil hudo napako, za katero me je rutinirani pivec hudo oštel. »Pod 
roko nalito pijačo rajši zlijem proč, kot bi jo moral izpiti« in se pomembno ozrl po omizju. »Po 
njej bi sigurno kozlav!« Kar nekaj jih je bilo, ki so mu pritrdili. Razočaran nad nespametnim 
dejanjem pri pivski druščini, ki je dobro obvladala vse manire za gostilniškimi mizami, bi najraje 
odnesel nalito pijačo k točilnemu pultu in mu prinesel novo. Kljub žeji pivskega učitelja je 
potem naliti kozarec dolgo sameval na politi mizi. Točajka mu je med tem prinesla novega, da 
je Brinovec z vsemi manirami zalival grlo in odganjal žejo. Omizje se je že močno spraznilo, ko 
je še vedno sameval zaznamovani kozarec in potem, ko ni bilo več kaj natočiti, je postal plen 
neusmiljene žeje  zadnjega gosta. Mislim, da ga je izpraznil prav Brinovec. 
Domov sva se odpravila tudi midva z očetom. Spomnil sem ga na dežnik in vzel je edinega, ki 
je ostal v  kotu in kazal na vso bedo socialističnih časov. Doma se je branil pred mamo, da je 
sigurno naš in da so bili po vsej verjetnosti na delu molji. 
Nevešč realnega krutega vsakdana sem tukaj kot otrok zaznal vso lepoto brezskrbnega  
življenja, ko se ni potrebno podrejati diktaturi krute vsakdanjosti. Tukaj ni šole, hudobnih in 
strogih učiteljev. To je pravo  življenje. Dozdevalo se mi je, da ni tukaj ničesar resničnega. Kako 
se lahko nenadoma  izgubi vsa krutost in izgubi vsaka sled po napornem življenju. Da, semkaj 
je potrebno prihajati in si poiskati pot vsaj v vice. 
Bolj ko sem odraščal, bolj so prihajale prave predstave o življenju in našem poslanstvu na 
zemeljski obli. Gostilniško življenje je čisto brez pomena, vsaj za mene. Morda tudi za druge. 
Tukaj so vse niti, ki povezujejo človeško življenje na zunanji svet  pretrgane, ali pa jih za 
marsikoga tudi nikoli ni bilo. Tu se pozabi na vso krutost vsakdana. Tukaj je mesto začetka vseh 



družinskih tragedij, osebnih brodolomov in razkroja družbe. Kar nekajkrat sem se vprašal 
kasneje na tihem, zakaj sem večkrat krenil z očetom v to zanikrno salonsko vzdušje, čemu 
poslušal te neumne pogovore, čemu se družiti z ljudmi, s katerimi nimam opraviti ničesar 
skupnega in da nas takšno okolje sili le v razvade in zapravljanje. K sreči sem našel v sebi vedno 
dovolj moči, s katero sem preprečil absorbiranje vseh tovrstnih razvad. To je protest, ki se glasi 
že od davnih časov in nesreča je samo, da je ne jemljejo vsi enako zavzeto. Kadar kdo od njih 
omaga in umrje pusti za seboj le spomin na njegov obstoj. Vsa dobra ali slaba dela pa počasi 
tonejo v pozabo. 
 
Pivski vajenec, ki je kasneje padel na tem izpitu. 
  



TATIČI NAGROBNIH SVEČK 

Sivkasta in meglena jesen je že dalj časa s svojo vlažno  kopreno razprostrta od obzorja do 
obzorja naznanjala svoj turobni del leta. Včasih je lahno zašumelo po obronkih gozda, ki se je 
razprostiral nedaleč v okolici naše šole in celega trga. Kmetje so po večini že opravili s spravilom 
svojih pridelkov in njihova pot jih je vse pogosteje usmerjala v gozd, da si pripravijo drva za 
dolgo zimo. Le posameznik je še v preobilici dela preoral z zakasnitvijo svojo njivo, da jo pripravi 
za zimski počitek. V jesenskem hladu je piš vetra pometel nastlano listje po poteh in z njim 
zametel  jarke in razore njiv. V čudovitem hrepenenju se mi je zaželelo priklicati tiste sončne in 
tople dni, ko sem brezskrbno užival v kopanju v bližnjem potoku v času počitnic. Čeprav ima tudi 
jesen svoje čare s tisočerimi niansami svojih barv, tega v hladnih dneh ni mogla nadomestiti. 
Tako so takrat plavale opojne sanje pod to belo kopreno, ki so se žal zadevale v kruto in pusto 
jesensko realnost. Moje oči niso videle ničesar drugega kakor belo meglo in se nadejale 
skorajšnje zimske idile, ki bo nametala snega in otrokom ponudila obilo radosti in razvedrila. 
Med domačini se je čutila posebna vnema do ureditve grobov na trškem pokopališču. Čeprav je 
bilo do Dneva mrtvih še slab mesec, je pokopališče že dobro oživelo in grobovi so od dne do dne 
dobivali novo podobo z drugačnim cvetjem, ki je nadomestilo poletnega. Tudi v šoli se je pričelo 
omenjati ta dan s poudarkom na partizanska grobišča. Pri uri risanja smo risali partizanske 
grobove in na risbah sproščali svojo domišljijo. Zavedna učiteljica nas je inkognito besedno 
usmerjala na veliko partizansko grobišče na hribu nad Vranskim, imenovanem Gorica. Sem so 
po vojni prekopali vse padle borce, katere jih svojci po vojni niso premestili in so do konca vojne 
ležali v grobovih, razmetani po okolici. Partizanom, ki so padli za svobodo v okolici našega kraja, 
so tu uredili velik skupinski grob. Grob je imel obliko ogromne zvezde vendar brez spomenika, 
kjer bi bila izpisana imena vseh žrtev. Tradicionalno se je komemoracije tudi to leto udeležila 
naša šola, kjer je ob govorcu zdravniku Šerkotu in salvi strelov trških zagnancev zapel šolski 
pevski zbor. Tovarišica učiteljica nam je dala tudi zadolžitev, da naj vsak učenec položi na grob 
padlih borcev vsaj eno svečko. Seveda se je večina potrudila in izpolnila zahtevek učiteljice, 
četudi je bila svečka doma vzeta iz količine namenjene za domači grob.  Borčevski arzenal svečk 
se je močno razlikoval od drugih, ki so bile vseh mogočih oblik, velikosti in barv. Njihove so imele 
obliko zvezde v rdeči in beli barvi in plitvi izvedbi. Tovrstna oblika je bila novost v dotedanji 
praksi in za učence zanimivost. Ob naši prisotnosti so bile vse svečke prižgane in osvetlile grob, 
oziroma  gomilo velike zvezde. Vmes je večkrat popihal veter in jih nekaj pogasil. Po zaključeni 
svečanosti je malo časa grob sameval, dokler ga niso obiskali nekateri tatiči, katere so zamikale 
svečke v obliki zvezdic. Svoj pohod so nadaljevali v večernih urah tudi na trškem pokopališču in 
si s svečkami sicer drugih oblik popestrili nakradeni arzenal. 
V naslednjih dneh so se pričele pojavljati med poukom posamezne voščene zanimivosti v rokah 
nekaterih učencev. O kraji se do tedaj še ni govorilo. Vendar je potem prišla na šolo s strani 
borčevske organizacije ovadba neznanega storilca, ki je pokradel na partizanskem grobu nekaj 
svečk. 
Na moč zavzet v raziskavo tatvine, je upravitelj šole Golavšek Franc  z okrožnico poslano po šoli 
obvestil  prisotne o nadvse podlem dejanju in vse pozval k iskanju tatu svečk.  Kmalu so bili 
najdeni tisti redki, ki so tekmovali med seboj o voščeni zalogi. 
Ko je nekdo izdal sošolca, ki je prvi izvlekel »zaklad« iz žepa, ga je učiteljica zmagoslavno 
popeljala do svojega nadrejenega. Tudi njena izobrazba je bila pomanjkljiva in bi lahko stopila 
tik ob njem na linijo pravilne usmerjenosti. V tistih časih, ko je primanjkovalo izobraženih 
pravovernih učiteljev in so bili upokojeni vsi sistemu nezanesljivi učitelji, čeprav s primerno 
izobrazbo, so jih nadomestili socialistični s pomanjkljivo izobrazbo, ki so jo potem nadomestili 



med letom s tečaji. Upravitelj, ki je po vojni prišel naravnost iz gozda pred šolske klopi, je ubral 
politkomisarske prijeme. Svojo pomanjkljivo izobrazbo za svoje delovno mesto je nadomestil 
s pravilno usmerjenostjo po reklu biti bolj papeški od papeža. Nad partizanskim življenjem v 
gozdu se je navduševal vse kasnejše življenje, ko je kot lovec patroliral po revirjih in logu ter 
užival v lovu. Osemnajstletnik med osvoboditelji je takrat dočakal s puško v roki svojo največjo 
pomembnost in veljavo v življenju, ko so se pred njim spuščali na kolena nemočni kmetje in 
ostalo obubožano prebivalstvo. Na vprašanje, ali bi šel še enkrat v hosto, je bil odločen. »Takoj 
jutri, če bo potrebno!« 
Ko je osumljenec stal kot Kristus pred Pilatom, je upravitelj šole sedel na stol, mu zagrozil s 
klofuto in zahteval: »Kdo je še bil s teboj, koliko imaš nakradenega tovrstnega materiala doma, 
ali starši vedo za tvojo tatvino in ali si kradel tudi na krajevnem pokopališču?« 
Ptiček je zapel v vsem opusu in namočil še ostala pajdaša.  Sledili so ukori, obvestila staršev in 
krivde so bili oprani vsi ostali učenci na šoli. 
 
Smrt lahko preži tudi v razredu 
 
Med tovarišicami učiteljicami, ki so z nepopolno izobrazbo poučevale na šoli in so zasedale v 
povojnem obdobju delovna mesta s tako imenovanim »schnell kurzom«, je v tretjem razredu 
poučevala nadvse socialistično zavedna Juhart Štefka. Med sošolci se jo je držalo ime Juhartka. 
Njen mož je bil kratek čas matičar v našem kraju. Po štirih letih njenega dela na šoli sta se 
odselila neznano kam. Poleg drugih značilnosti je bila precej nastrojena proti nekaterim 
učencem, ki se niso znali dovolj pretvarjati in skrivati svojega krščanskega prepričanja. Svoj 
večji greh sem storil, ker sem na božični dan manjkal pri pouku in si s tem prislužil v spričevalu 
slabšo oceno iz vedenja. Pripoved Miklavževe Micike ji tudi ni bila po godu.  Ko smo pri uri 
slovenščine morali pripovedovati naša doživetja o zanimivih potovanjih po naši ožji domovini, 
je spregovorila o svojem romanju. Naivno dekle se ni znalo pretvarjati in je pripovedovala 
doživetja na popotovanju na Brezje. »Kakšne Brezje neki, saj tega kraja sploh ni pri nas in če 
trdiš da obstaja, kje neki je in kaj naj bi ta kraj predstavljal za našo domovino, ki je žrtvovala 
toliko žrtev v času NOB. V nobenem učbeniku ali arhivu ga ne zasledimo in ni omenjen glede 
na žrtve in herojstvo tam živečega prebivalstva, ki bi se moral žrtvovati za našo domovino in 
socialistične vrednote, če bi obstajal. Povej mi vsaj enega heroja iz tega kraja, če bi bil.  Ovrgla 
ji je še vrsto drugih dekličinih opažanj na njenem potovanju kot nesmiselne tako, da je ubogo 
dekle obstalo nemo in dajalo videz izgubljenke, ko ji je učiteljica dokazovala, da je njena 
pripoved navadna izmišljotina. Revno kmečko dekle, ki je že nekajkrat ponavljala razred je 
stalo v klopi kot teliček pred novimi vrati. Tudi ostali pripovedovalci smo se poslej izogibali 
prepovedanih tem. 
Ker se ji je upiralo nositi naše zvezke z domačimi nalogami v korekturo domov, smo večkrat 
odprte zvezke potisnili na konec klopi, kjer jih je površno pregledala in dala svojo parafo, da je 
imela dokaz pred morebitnim inšpektorjem. Tedaj smo morali s tesnobo prenašati njen zadah 
in smrad od preznojenega telesa. Površno pregledane naloge tedaj ni ocenjevala, temveč jih 
je le vidirala. 
Njeno sprejemanje službe je dajalo vtis, da ji ta predstavlja odvečno breme. Učne ure je po 
odmoru pričenjala z zamujanjem. Le jutranji vstop v razred in pozdrav je bil še najbolj točen, 
ker bi  naše drtje s kasnitvijo pričetka pouka izdalo njeno zamujanje. Na lahno dvignjenem delu 
katedra jo je pričakal naš odličnjak kot predstavnik razreda in se na vse grlo zadrl: »Za 
domovino,« in razred se je v odpev odzval: »S Titom naprej!« 
Potem je sredi učne ure je prišlo skoraj do tragedije. 



Kakšne težave in probleme je imela doma se ne ve, ker je bila brez svojih otrok. Nekoliko 
nastrojena in tečna je popisala tablo in jo sunkovito pognala tja pod strop, da bi nadaljevala 
svojo snov na drugi polovici. Takrat je naša šola imela šolske table z dvema premičnima 
ploščama, ki so se gibale po vertikali s sistemom škripčevja. Žal pa njeno nejevoljo ni tolerirala 
pritrditev šolskega rekvizita. Ko jo je ponovno sunila, se je izdrl velik kovan kavelj na steni tik 
pod stropom in tabla je poplesala pred učiteljico. Juhartka, sicer nizke in šibke rasti, jo je 
skušala krotiti in za trenutek krilila z rokami, da bi jo zadržala, ko jo je v tem trenutku izdala 
njena fizična moč in je nato visok šolski pripomoček  telebnil z vso težo na bližnjo klop prvih 
deklic v razredu. Od kod v tem kritičnem trenutku sošolkama toliko razsodnosti se sprašujem 
še danes, da sta hipoma stekli vstran od kraja, kjer bi ju padajoča tabla dobesedno zabila v tla. 
Če bi se pripetila tragedija, danes Slovenija ne bi imela priznanega narodno zabavnega 
»Ansambla Robija Zupana«, katerega mati je tedaj ubežala zanesljivi smrti. 
Učiteljica je po nesrečnem dogodku pohitela po pomoč k upravitelju šole. Nekoliko 
presenečen nad dogodkom, je Golavšek  tablo indolentno zavlekel v kot in pustil primer v 
reševanje za to poklicanim. 
Nesrečen primer je pustil na »satanu« v osebi učiteljice le nekoliko spoštovanja do učila. Nikoli 
več je ni suvala in uporabljala je samo prvo tablo in odslej so jo morali reditelji pogosteje brisati 
in nositi v emajliranem umivalniku vodo s hodnika. 
 
Učenec 3. razreda O. Š. 
  



PRIŠLA SO ZLATA LETA SVOBODE, KI SO BILA V MARSIČEM SLABŠA KOT MED VOJNO 

Od propagande prevzeti državljani so se polni evforije in veselja podali na pot svobode po težki 
in krvavi vojni, ki jim jo je kazala rdeča zvezda. »Veš Lojzka, po vojni bomo vsi enaki. Mesa bo 
toliko, da ga bomo stran metali,« so širili propagando in laži politični aktivisti. Po ruski 
terminologiji so grozili in tudi realizirali grožnjo veleposestnikom in jim tudi odvzeli zemljo, ko 
je potem  postalo vse ljudsko. 
»Ljudska« komunistična oblast jih je res razlastila, a potem je prišla kruta realnost. S 
prevzemom oblasti je posijalo ljubo rdeče sonce, ki ni dajalo dovolj hrane in vsega kar 
potrebuje delovno ljudstvo. Pomanjkanje živil je privedlo do administrativnih ukrepov pri 
razdeljevanju živil, s tako imenovano »racionalno preskrbo«. Uvedba prve petletke je 
pripeljala državo v težave, kar je privedlo na področju preskrbe prebivalstva do spremembe 
načina. Propagandni stroj je pognal delovno silo v neagrarno gospodarstvo v letih od 1946 – 
1948 za 50 %, kar se je močno poznalo v kmetijstvu. Zato je odprodaja žit  narasla le za 0,5 % 
pri močno povečani porabi hrane v industriji. V letu 1948 so določili po velikosti kmetije 
samooskrbo in oddajo pridelanih viškov. Z odlokom so določili oddajo pridelkov kmetijam, ki 
so imele več kot 2 ha obdelovalne zemlje. Sistem zagotavljanja preskrbe je imel močan 
politično ideološki namen in je značilen za popolno prevlado države v oskrbi prebivalstva. 
Takoj po vojni je v prvem letu temeljilo razdeljevanje živil na sistemu živilskih nakaznic, ki je 
bilo enako kot v vojnem času. Uradi so izdajali nakaznice za meso, kruh, mast, olje, sladkor, in 
še za celo vrsto hranil. Količine so bile odmerjene glede na starost in vrste dela, ki ga 
upravičenec opravlja. Zaradi stalnega pomanjkanja artiklov so bila racionalizirana osnovna 
živila kot je kruh, meso, moka, mast in olje ter mleko in mlečni izdelki. Do mleka so bile 
upravičene dojilje, nosečnice, bolniki in otroci. Izvedba prodaje artiklov je potekala tako, da je 
prodajalec ob nakupu stranki odrezal odrezke iz Nakaznice z navedbo artiklov po nabavnih 
točkah. Živila so bila kategorizirana v 12 razredov in tekstil v 5. 
Vsak potrošnik je moral biti registriran in potrjen s potrošniškim potrdilom in prijavljen. Po 
resoluciji Informbiroja so se zadeve s preskrbo močno zaostrile. Delodajalec je moral delavca 
prijaviti z Zahtevnico potrošnika in njegove družine pri poverjeništvu za trgovino in preskrbo 
na OLO, in ti so potem podatke posredovali na Narodno banko. Nato so podružnice Narodne 
banke izdajale potrošniške nakaznice in vodile kontrolo prodanega blaga. Vsako nakaznico je 
moral uporabnik plačati. Osnovna živilska nakaznica je stala 2 dinarja. Če je delavec izostal 
neupravičeno od dela (naredil plavega), so mu bili odvzeti odrezki za kruh, meso in mast. 
Kmetje »samooskrbovanci« niso imeli pravice do zagotovljene preskrbe, razen če so živeli v 
opustošenih krajih in oni, ki niso izpolnili obveznosti o obvezni oddaji. Za artikle, ki so bili na 
zalogi, je bil možen nakup, vendar po znatno višji ceni. 
V letu 1950 je nastopila huda suša, kar je bil dodaten udarec za lačno prebivalstvo. Z ukrepi 
vlade je bila zmanjšana preskrba kruha. Omejitve za kruh, sladkor, milo, riž in kurjavo so se 
nadaljevale še v letu 1951. 
Sistem zagotovljene preskrbe in obvezne oddaje je bil odpravljen po letu 1953. Za nakup  
potrošniki niso več potrebovali kart. Tudi plače so že prejemali delavci v denarju. Industrijski 
boni so se obračunavali v razmerju za 1 bon 4 dinarje. 
Ves povojni čas je primanjkovalo vsega. Kupiti se je dalo zelo malo. Tud draginja je dnevno 
naraščala. Z živilskimi kartami so kupci čakali v dolgih vrstah in trgovci so prodajali, dokler jim 
ni pošla skromna zaloga. Podobna slika se je ponovila čez petindvajset let, ko je komunizem, 
ki se je vseskozi reševal z ameriškimi posojili in krediti, prišel do svojega konca. Tedaj so morali 
kupci avtomobilov brez možnosti izbire  čakati v dolgi vrsti od srede noči dalje na prodajo 



skromne količine avtomobilov v jutranjih urah, ko so bili osrečeni redki kupci. Razpaslo se je 
podkupovanje trgovcev, ko so jih podmazali tudi s štiri tisočimi  markami (2000 €). 
Če je prišel kupec prepozno v nakup živeža, je ostal brez nakupa. Večkrat je primanjkovalo 
sladkorja in skromno ljudstvo ga je nadomeščalo s saharinom. Čaj ali kavo so pogosto sladkali 
z medom.  Ker ni bilo druge možnosti, so dobili le tisto, kar je bilo na kartah. Za vsak artikel je 
bilo potrebno dati eno točko. Za tekstilne pike, je bila možna nabava le za metražno blago. 
Kmetje so večino hrane pridelali doma. Revnejši ljudje so pike zamenjali pri premožnejših 
kmetih za živež, ki ga je pridelal kmet. Najbolje so krizni čas preživeli tisti kmetje, ki so imeli 
zaposlenega vsaj enega svojega člana, da so si z njegovim denarjem kupili več in s tem živeli 
bolje. Najslabše je preživel ta čas revež, ki ni imel ničesar in mu je primanjkovalo osnovnih živil. 
Kmetje so prodajali svoje pridelke za denar, čeprav so morali oddati državi določeno kvoto v 
pridelku ali v denarju. V kvoto obvezne oddaje je spadal živež v obliki mesa (živine), masti, 
fižola, krompirja, žita itd. 
Naša hiša je spadala med bajtarje in ni bila med samooskrbovanci in onimi, ki so spadali med 
obvezne dajalce. Imeli smo svojo njivo, na kateri smo pridelali ves osnovni živež in redili 
prašiče. Z nizko očetovo plačo smo živeli sicer skromno, vendar brez večjega pomanjkanja. V 
tistem času smo pridelovali in delali doma tudi bučno in sončnično olje. Imeli smo dovolj masti 
za vse leto. S svojimi surovinami smo doma kuhali milo, ki se ga je težko kupilo. Kupovali smo 
le industrijske artikle in pol kilograma govedine ob koncu tedna. 
V času največje krize, ko je bil strogo prepovedan zakol govedi, se je našel domači mesar, ki se 
ni držal prohibicije z mesom. Mešetarjenje in zakol govedi se je opravljal v skrajno neprimernih 
okoliščinah in prostorih. O higienskem minimumu tu ni bilo vredno govoriti. Če je bila zavist in 
nevoščljivost prisotna med ljudmi in sosedi, jih je kriza tokrat zedinila in ovadb o prepovednih 
zakolih ni bilo nikoli. 
Moj stric je bil v vasi največji kmet. Njegov katastrski maksimum je spadal med one, katerim 
so komunisti po drugi agrarni reformi odvzeli vso obdelovalno zemljo nad deset hektarjev. 
Poslej je moral plačevati najemnino za uporabo svojih travnikov. V lastništvu mu je ostal še 
oni, ki so ga z zasaditvijo vrb uničili in ga je potem preplavilo močvirje z meter in več visokim 
lapuhom in drugim nič vrednim šavjem. Postal bi raj za krokodile, če bi bil v tropskem področju. 
Do kmetovega popolnega uničenja vseeno ni prišlo in dodaten udarec je doživel z obvezno 
oddajo živilskih artiklov. Teh jim ni bilo nikoli dovolj. V bojazni do popolne izpraznitve njegove 
kleti in kašče, so mu delavci izkopali v prostorih nekdanjega gepla večjo jamo za skritje 
pridelka, tako kot v času vojne pred partizani. Kaj je bilo tu spravljenega poleg krompirja in 
masti se sedaj težko opredelim. Vendar je prišla neki dan komisija lokalnih aktivistov in 
pravovernih komunistov, ki je potem, ko je državi oddal zahtevano količino pridelka, stopila 
na »prepovedan kraj«. Gospodarja so nagovorili v marksistični maniri in spregovorili o težki 
ekonomski stiski, ko si moramo vzajemno vsi družno pomagati. 
»Saj sam veš, da človek ni rojen za poraze. Biti mora pokončen, poražen pa ne. Nikar ne 
premišljuj stari,« je dregnil vanj. »Hrabro jadraj naprej s svojo kmetijo in sprejmi vse kar pride. 
Tudi nekoliko slabši časi bodo minili in potem čakaj na kaj veselega, ko bo nekoč prišlo. Sam 
veš, da je greh ne pomagati sočloveku v stiski. Vem, da imaš tudi brez greha dosti vprašanj. Jaz 
se na greh ne spoznam kaj dosti in tudi nisem prepričan, da verujem vanj. Če ne bi bilo ljubezni 
do bližnjega, bi naša ureditev razpadla kot upihnjena regratova svečka in veter bi nas raznesel 
na vse strani in ostali bi negibni kot sveča, ki so jo ugasnili in odrešili plamena.« 
»Saj sem že vse oddal, kar zahteva država od mene!« 
»Že, že ampak delovni narod v mestu še vedno strada. Moral boš še nekaj dodati!« 
»Pri hiši je ostala samo še neka malenkost za preživetje družine in za seme v naslednjem letu.« 



»Nič ne laži, da ti mi ne pokažemo tvojih zalog.« 
»Kar stopite v shrambo in klet, in našli boste le najnujnejše.« 
»No pa poglejmo, kaj je še ostalo pri hiši za preživetje družine,« je odločil predsednik komisije 
Robert Kladnik. Na presenečenje gospodarja Ludvika komisija ni krenila v klet, ampak 
naravnost v gepel, kjer je bila zakopana zaloga krompirja, masti in žita. Član komisije je 
pograbil bližnjo motiko in pričel grebsti po prašni suhi zemlji. Ni bilo potrebno veliko časa, ko 
je zadel v pokrite lesene zaboje. Več kot očitno je postalo, da so  »dobri ljudje« izdali državnim 
biričem kmetovo zalogo. 
Komisija je odmerila dodatno kvoto in pustila kmetu le toliko, da je v naslednjem letu sadil 
krompir večinoma z olupki. Prodati je moral govedo, da si je nabavil pšenico in ječmen za seme. 
Povrhu vsega je prišel še komisiji v zobe, da so mu v naslednjem letu povečali kvoto za obvezno 
oddajo. 
Težko bi se reklo, da je potem rekel: »Naj živi socializem!« in v kasnejših letih, ko je bilo 
sprejeto še samoupravljanje, bi jim  najraje dal v upravljanje kompletno kmetijo, ki bi jo gotovo 
uničili tako kot vrsto posestev pred tem. 
»Sam bi se zaposlil v bližnjem podjetju in delal po svojih sposobnostih in z osem urnikom in ne 
tako kot sedaj od ranega jutra do poznega večera, brez prostih nedelj in praznikov. Kot kmet 
si ne bom mogel nikoli privoščiti dopusta. Do smrti bom delal samo za davke in preživetje.« 
Seveda je nasilna obvezna oddaja vnesla med kmete nejevoljo in kritiziranje oblasti. V takem 
vzdušju se je oglasil pri stricu Ludviku kmet iz sosednje vasi. Oba prizadeta od države sta udarila 
po komunističnem sistemu, ki ubira ista pota kot med vojno. »Ti komunisti delajo iz naše 
države petindvajseto rusko republiko in iz nas bodo naredili berače in potepuhe. Med vojno si 
vsaj vedel kaj smeš in kaj ne govoriti in delati. Sedaj je mnogo slabše, ker so za vsakim vogalom 
špiclji in nas opazujejo in prisluškujejo našim pogovorom. Komuniste bi morali samo hvaliti, ko 
nas ropajo in se na vsakem koraku  dreti; »Tito partija« in »Naj živi bratstvo in edinstvo med 
Jugoslavijo in SSSR.« 
Za vežnimi vrati je ves čas njunega pogovora vlekla na ušesa in spremljala njun pogovor 
gospodinja Marica. Prestrašena  je planila med njiju in prekinila njun pogovor. Nekajkrat se je 
ozrla po cesti tja proti sosedu Žotlarju in ju grozeče posvarila . »Nehajta s takšnim pogovorom, 
ki vaju lahko spravi v arest za deset let. Ne bosta ne prva in ne zadnja. Komunisti polnijo zapore 
bolj kot okupator med vojno.« 
»Saj sva sama in naju nihče ne sliši jo tolaži mož Ludvik, ko sta se kmeta razšla. 
 
Nemočni opazovalec tega sistema in njegovih žrtev. 
  



        VOZI ME VLAK V DALJAVE Z JDŽ IN JŽ 

 

Prve zamisli za nekakšna vlečna vozila segajo že v antiko pred več kot dva tisoč leti. Vlekli so 
jih konji po tirih vklesanih v kamen v času Rimskega cesarstva, v Grčiji in celo na Malti. Po 
skoraj tisoč osem sto letih je prvi pognal svojo parno lokomotivo danes neznani Richard 
Thevitlic iz Wellsa. V zapiskih je danes zabeležen kot iznajditelj Georg Stephenson s svojo 
parno lokomotivo Raketo. Postavil jo je na progo med Stocktonom in Darlingtonom v letu 
1821. 
V Sloveniji je prišel na idejo že pred tem nadgozdar Jetnar iz Idrije, ko je izdelal leseno gozdno 
železnico za oskrbo rudnika z lesom. Popolnoma leseni vozovi in proga je imela le kolesa 
železna in je delovala na ročni potisk. Imenovala se je »lauf« in je bila prva na svetu. 
Med prvimi v Evropi se je tovrstnega prevoza oprijela Avstrija. Sicer so prvo železniško progo 
v Avstriji speljali od Linza do Čeških Budjevic v letu 1829 s konjsko vprego. V letu 1837 konje 
nadomesti parna lokomotiva. Njihova družba DSA (Eisenban Gesellschaft) je prve kilometre 
speljala na jug od Dunaja proti Semmeringu in nato proti Grazu v letu 1841. Vlada je težila po 
čimprejšnji povezavi svoje prestolnice s Trstom. Pospešeno je nadaljevala z gradnjo in kmalu 
povezala Graz z Dunajem.  Po petih letih je že pripeljal prvi vlak v Celje in v Slovenijo. Dela so 
se nadaljevala z nezmanjšano vnemo in 16. septembra 1849 je vlak prispel že do Ljubljane. 
Gradnjo preko močvirnatega ljubljanskega barja so zaobšli z edinstvenim viaduktom pri Verdu. 
V njem je bilo vgrajenih preko pet milijonov kosov opek. 28. julija 1857 je bila odprta proga 
Trst - Dunaj. Glede na smer proge so jo poimenovali za Južno železnico (JŽ). Druga povezava 
Trsta z zaledjem je bila speljana od Gorice  preko Jesenic  in Beljaka naprej v  letu 1909. Sedež 
družbe je bil na Dunaju od leta 1884 z naslovom Kaiserlich Königlich Staats Bahn (KKStB). 
Napredek družbe s prihodom železnic in parnega stroja v industriji je prinesel za nekatere 
družbe poraz in stagnacijo  panog. Prva je bila na udaru pošta, ki se je preselila na železnico. 
Ukinjene so bile dobičkonosne poštne kočije s številnimi prevpregami, ki so prenehale z 
dejavnostjo preko noči. Z letom 1850 se je preselil tovor z rečnih ladij na Savi na železnico. 
Tudi te so bile vlečene navzgor s konjsko silo. 
Po porazu v 1. svetovni vojni je morala Avstro Ogrska monarhija zapustiti dežele južno od 
Avstrije in železnica je prišla v novo nastalo državo Jugoslavijo. Po letu 1929 nastane iz 
kraljevine SHS kraljevina Jugoslavija in prevzame naziv JDŽ. Kapital je bil bogat, ker so prevzeli 
z naslova reparacij od Nemčije 40 brzovozov, 40 tovornih in 30 potniških lokomotiv. Italijanska 
okupacija Primorske je elektrificirala progo od Postojne do Trsta in od Trsta do Reke z 
enosmernim tokom 3000 V. V času vojne je JDŽ prenehala z obstojem in potem so železnice 
delovale pod samostojnim upravljanjem okupiranih držav (NDH, Srbije itd.). Z uvedbo 
samoupravljanja v socialistični Jugoslaviji v letih od 1951 do 1954 se železnica preimenuje iz 
JDŽ v JŽ (Jugoslovanske železnice). Promet se odvija še vedno s parnimi lokomotivami, ko se 
po letu 1958 pojavijo prve dizelske lokomotive. Po licenci jih pričnejo izdelovati v tovarni Đuro 
Đaković v Slavonskem Brodu v skromnih količinah. Uvajajo se tirni avtobusi (šinobusi) tovarne 
Goša. Napredek v železniškem prometu pripomore pomoč ZDA v letu 1961, ko podarijo sedem 
dizelskih lokomotiv, bolj znane kot Kenedyjke. Dokončno slovo parnim lokomotivam je bilo 
dano v letu 1978. Ostal je le še muzejski vlak na parni pogon. Prične se elektrifikacija prog. Po 
osamosvojitveni vojni so nastale Slovenske železnice (SŽ). 
Pred uvedbo železnice na naših tleh je bila povezava med deželami le s cestnim prometom. 
Ukaz o graditvi ceste med Ljubljano in Trstom je dal sam presvetli cesar Karl VI. leta 1716. 
Otvoritev je opravil tako, da se je popeljal s kočijo vpreženo s šestimi konji. Od tedaj so se 
tovor in poštne kočije prevažale po tej cesti vse do uvedbe železnice. 



Zaposlitev na železnici je predstavljala prestižno delo z zanesljivim zaslužkom, preskrbljeno 
obleko in drugimi ugodnostmi za zaposlene in družinske člane. Še najimenitnejša delovna 
mesta so bila na pomembnejših delovnih mestih postajonačelništva in sprevodniki. Nekoliko 
manj opazna delovna mesta so bila namenjena kretničarjem in zaporničarjem. V sektorju 
vzdrževanja je bilo zaposlenih na tisoče  kvalificiranih, pol kvalificiranih in delavcev brez 
izobrazbe. Pod JDŽ je spadalo ogromno objektov na postajah in vzdolž proge. Vsa ta 
infrastruktura z vsemi sto tisoči zaposlenih je lahko spadala le v sklop državnega lastništva in 
na plačilno listo države. 
S prestrukturiranjem posamezne industrije so postale nekatere proge nerentabilne ali celo 
ukinjene. Še največjo izgubo so predstavljali potniški vlaki. Ta državni gigant se je moral stalno 
obnavljati z novim prevozniškim parkom in slediti trendom sodobnejšega prometa sosednjih 
držav. Pogoste prometne nesreče, ki so prekašale zavarovalniške kvote in zneske so JŽ 
prinašale ogromne izgube tako, da so posamezniki v podjetju vzdihovali: »Letos pa imamo le 
milijardo € primanjkljaja glede na prejšnje leto.« 
Med tako številčno delovno silo vseh struktur v izobrazbi, mentaliteti, s socialnim statusom od  
socialnega dna navzgor, je prihajalo do odklonov in deviacij posameznikov med široko paleto 
zaposlenih. Začetniki med »ajzenponarji« kot so bili med prebivalstvom najpogosteje označeni 
njihovi delavci, so prihajali z vseh vetrov Jugoslavije in bili praviloma brez rešenega 
stanovanjskega problema. Začasno so jih namestili v barakarska naselja, ki so se razprostirala 
v okolici Ljubljane že od vojne dalje. Podobna usoda je doletela njihove delavce tudi v drugih 
večjih mestih. Ta začasna namestitev se je potem vlekla v nedogled v leta in desetletje v 
nejasno prihodnost. Njihov stanovanjski problem so socialne službe reševale glede na nujnost 
in številčno stanje družine, delovno dobo zaposlenega pri JŽ, položaja na rang lestvici prosilcev, 
družbeni lestvici pomembneža in vrsto drugih faktorjev. Ko se je rešil stanovanjski problem 
prosilca in je dobil stanovanje v novo zgrajenem bloku, se je preko noči naselil v izpraznjeno 
sobo barake drug delavec, katerega iz socialnih vzrokov potem niso mogli na silo izseliti. 
Največkrat je imel vsiljivec družino in ščitila ga je še rdeča knjižica. Socialna služba se je potem 
zavarovala tako, da je pričela izseljeni del barake takoj rušiti. 
Socialno dno proletariata na železnici je seglo v prekrške, ki niso bili nikoli raziskani ali so bili 
mizerni in ni nikoli prišlo do ovadbe. Z družinico stanujoči v tesni sobi barke, si je eden teh vsak 
dan napolnil svojo veliko torbo s premogom z velikega kupa pred remizo. Kako so drugi 
preživeli zimski čas, je ostalo skrito pred javnostjo. 
Na velikem postajališču neštetih tirov na nekdanji železniški postaji v Šiški je čakalo na premike 
nešteto naloženih vagonov in vagon-cistern. Med njimi so bile napolnjene z vinom, ki so 
prihajale iz vinorodnih predelov Makedonije in Hercegovine v največjo polnilnico vin v 
Sloveniji. Slovenija vino, ki ni imela niti enega vinograda, je zalagala s cenenimi vini »En 
starček«, »Žilavka« in podobnimi vrstami polovico Jugoslavije. Železniški tiri so se šibili med 
tem tovorom najrazličnejših vrst in ostali skriti med množico vagonov  pred okolico. Niso pa 
bili prezrti železničarskim delavcem, ki so opravljali najrazličnejša dela na tem prostranem 
delovišču. Ker človeška pamet nima meja, so se lotili tega zapečatenega vagona-cisterne. 
Nekje pri vrhu so izdolbli izvrtino in tako prišli do opojne substance. Koliko je nastalo v več sto 
tisočlitrskem sodu primanjkljaja ni bilo nikoli objavljeno v nobeni nočni kroniki, ker je tudi 
naslovnik težko ugotovil nastali primanjkljaj. O podvigu ajzenponrjev se je v tukajšnjih logih le 
govorilo in tat ni bil nikoli odkrit podobno kot veliko težji grešniki v nekdanji Jugoslaviji. 
Na svojo osebno srečo in mojo korist sem se po dolgem letu težkih preizkušenj prvega leta 
bivanja v Ljubljani in okolici preselil s svojo culo tja, kjer sem kasneje ugotovil, da sem vstopil 
v tuzemska nebesa. Vse se je zgodilo po naključju, ko na to še sam nisem kaj posebno vplival. 



Bolj kot zaradi nadlege, so se me znebili zadnji oskrbniki v Medvodah z dobrohotnimi nameni, 
da sem v času mojih letnih počitnic prejeli na njihov naslov povabilo šole za možnost bivanja v 
Železničarskem dijaškem domu v Šiški. Zamisel ni bila slaba, vendar je bila pogojena s 
plačevanjem oskrbnine. Le velik optimizem in naivnost, da bom nekako le preživel, mi je dajala 
upanje za nekaj časa. Kapital, ki sem si ga zbral v preteklem prvem letu »partizanskega 
življenja« me je prepričevala, da bom nekako preživel tukaj vsaj eno leto in potem nazaj v 
»hosto«. 
Reference, ki sem jih dosegel v prvem letniku šolanja so bile odlične in mi dajale pogum za 
nadaljnji zagon.  Tudi v drugem letniku sem hotel igrati prvo violino v razredu in v tem videl 
edino možnost, da me družba ne izvrže. Očitno so bili z mojimi šolskimi uspehi  seznanjeni 
vzgojitelji v dijaškem domu in me sprejeli za vzornega. Vzgojitelj Zupančič mi je ob neki priliki 
dal nasvet, da naj segam še po poljudnih knjigah in manj po strokovnih. Sredi šolskega leta 
sem postal predsednik domske skupnosti in se močno prikupil tovarišu upravniku Boncon 
Vinku. Dodelil mi je sobo s hišnim ozvočenjem, kjer sem preživljal čudovite dneve ob glasbi in 
učenju brez navzočnosti ostalih dijakov ter ob določenih urah predvajal v internatu glasbo. Le 
prijatelj Andrej je pogosto zahajal k meni in se izživljal nad aparati. Kot predsednika domske 
skupnosti me je upravnik nekajkrat popeljal na sodišče kot opazovalca sodnih primerov, kjer 
je bil stalni porotnik za mladinske prekrške in njihove deviacije. Tudi vzgojitelj je veliko polagal 
name in me nagovoril, da sem v večernih urah organiziral predavanja o Titovi neuvrščenosti in 
njegovih prijateljskih državah. 
Vse je bilo sanjsko do časa, ko so pričeli naraščati moji dolgovi za oskrbnino. Z računovodjem 
sva pričela biti bitke ob vsakem najinem srečanju. »Kdaj boš poravnal dolgove«, so bili njegovi 
stalni pozivi, ki so se grmadili iz meseca v mesec ? Deficit je nastal zaradi razlike mojih pičlih 
dohodkov    (neke vrsta štipendije). Od doma nisem prejel nobene pomoči, niti žepnine, kot 
da sem partizanska sirota in v breme države. Do zaključka šolskega leta se je nabral dolg v 
vrednosti dveh mesecev domske oskrbnine. Rešitev sem našel v počitniškem delu s 
škropljenjem hmelja na hmeljiščih v okolici Vranskega v aranžmaju Kmetijske zadruge. Zadrega 
se je ponovila v naslednjem šolskem letu vendar za spoznanje lažje, ker se je štipendija 
povišala za tisočaka. 
Pričel sem zaupati v socializem, solidarnost in humanizem. Takšnega kriznega življenja  danes 
ne bi mogel preživeti. Pognali bi me na cesto, ne glede na  odlični učni uspeh in vzorno vedenje. 
Danes je kapital sveta vladar. Revež ostane revež in tu ni popuščanja in usmiljenja. Nikoli ne 
bom dovolj hvaležen Jugoslovanskim železnicam, čeprav nisem bil nikoli pri njih zaposlen in 
jim nisem mogel vrniti vsaj delček materialne hvaležnosti. Tudi pri zadnjem skoku v 
samostojnost so mi bile v pomoč. 
Ko sem se prvič zaposlil, sem bil še vedno brez svojih sredstev. Takrat me je vzel k sebi za dva 
meseca  brat, ki je živel z družinico v tesni barakarski sobi Jugoslovanskih železnic. Vendar se 
moja popkovina na lastni poti tudi potem ni prekinila z JŽ. Po vseh dogodivščinah v času šolanja 
in prve zaposlitve,  se še vedno nisem popolnoma oddaljil od njih. Ponovno so mi nudili 
oskrbnino s kosili in pranjem perila. 
Veliko državljanov je bilo odvisnih od te državne institucije oziroma podjetja, ki je preživljala 
številne družine, jih izobraževala in  popeljala v solidno prihodnost.  
 
Hvaležni bednež. 
  



OSNOVNA ŠOLA NA VRANSKEM - USTANOVA, KI ME JE POPELJALA NA POT V ŽIVLJENJE 

Na Vranskem naj bi se je pričelo osnovnošolsko poučevanje v XVII. stoletju. Žal natančnejših 
podatkov ni moč več najti. Tukajšnja duhovščina, ki je učila verouk od leta 1645 dalje, je 
poučevala nadarjene otroke predvsem v branju in računstvu. Z zanesljivostjo lahko trdim, da 
je v XVIII. stoletju obstajala na Vranskem privatna šola, imenovana zakotna šola z enim 
učiteljem. Sicer to ni bila novost oziroma unikum na Slovenskem, ker podobnih je bilo kar 
nekaj. Čeprav je bilo takrat veliko pritožb javnih in rednih učiteljev na njihovo delo, je ta kljub 
vsemu obstajala. Prihajalo je do prepovedi, a se je vseeno le obdržala, ker je bila potrebna. 
Ustno izročilo govori, da so v tisti šoli poučevali organisti in celo mežnarji. Šolska kronika se je 
pričela voditi leta 1878, kjer je zabeleženo, da se je na Vranskem poučevalo že pred sto leti, 
t.j. leta 1778. Pouk se je opravljal do leta 1806. Kakšen je bil način poučevanja pa uradna 
kronika ne omenja. 
Prve šolske zakone sta izdala Marija Terezija in Jožef II. z dekretom, »Splošni šolski red za 
nemške normalne, glavne in trivialne šole«. Tako je bila uvedena šolska obveznost od 5. do 12. 
leta starosti otrok. Najstarejši domačini so vedeli povedati, kje se je poučevalo v tistih časih, 
ko je bila šola v hiši, kjer sedaj stoji hotel Slovan. Prvi znani učitelj je bil Johann Hirschberger, 
ki je po vsej verjetnost prišel na Vransko leta 1806. V začetku je poučeval približno 30 učencev 
v nemškem jeziku. Predmeti so bili pisanje, branje in računanje. Sledilo je nekaj odlokov o 
plačah učiteljem, gradnji šolskih poslopij in preskrbi knjig revnim učencem. Nadzorstvo nad 
celotnim poukom je imela cerkev. Vsi nemški uradi so budno pazili na nemški pouk v ljudskih 
šolah, kar so bili prvi koraki v poizkusih germanizacije. Njihovo pospešitev je povzročal pritisk 
oblasti na vodstva šol, da se mora polagati večja pozornost na učenje nemškega jezika in njene 
gramatike. Vendar zasledimo upiranje nekaterih učiteljev prisilni germanizaciji. Iz kronike 
tistega časa je razbrati, da je bila nadrejena šolska oblast za šoli na Vranskem in v Braslovčah  
v Taboru, od koder je dobil učitelj na Vranskem strog ukor, ker sploh ni poučeval nemške 
slovnice. Status učitelja takrat ni bil zagotovljen, ko so se morali stalno boriti za svoje delovno 
mesto. Posebno nezavidljiv položaj so imeli pomožni učitelji, ki so bili hkrati učitelji, organisti 
in cerkovniki. Za svoje delo so prejemali od faranov prostovoljne prispevke. Kosilo jim je dajala 
vsak dan druga hiša v kraju. Ker je stalno naraščalo število učencev, so kupili vranski župljani 
leta 1818 hišo, na katerem mestu so župljani zgradili zgradbo v podaljšku kaplanije. Zidalo se 
je s prispevki ter z materialom in z delom davkoplačevalcev. Le obrtnike je plačala občina. 
V začetku šolskega leta 1868 se konča obdobje stare šole, ko Vransko dobi provizorja Mihaela 
Neratha. V tem času so bile vpeljane nedeljske šole za učence po končani šoloobveznosti po 
njihovem 12. letu. Šola na Vranskem je bila od svoje ustanovitve do leta 1869 podrejena 
lavantinskemu šolskemu nadzoru v Št. Andražu v Labodski dolini in kasneje istemu v Mariboru. 
Svojo podrejenost  je bila končno določena okrožnemu šolskemu nadzorstvu v Braslovčah. Po 
zakonu z dne 8. 2. 1869 je nato prevzel uradne posle prvi krajevni šolski svet s predsednikom 
Leopoldom Schwentnerjem. Tako je 25. maj 1868 vpisan v šolsko kroniko z zlatimi črkami, ko 
je dobilo štajersko šolstvo z ukrepi na Vranskem novo osnovo delovanja. Takrat je bilo vpisanih 
211 šoloobveznih otrok, od katerih jih je obiskovalo le 139. Letna plača učitelja je bila 500 
goldinarjev. Zaradi pomanjkanja učnih prostorov, so najeli večjo sobo v stavbi  nekdanje 
občinske hiše na Vranskem. Leta 1874 je bila svečana otvoritev trirazrednice imenovane 
trivialka. Z deželnim šolskim nadzornikom Rožkom je bilo delo prvič nadzorovano s strani 
posvetne oblasti. V letu 1878 je nastopil službo nadučitelj Ignac Cizelj, ki je prvi popisal 
šoloobvezne otroke od hiše do hiše. Z učiteljem Simonom Megličem sta dobila za zelo uspešno 
delo pohvalne dekrete od oblasti. 



Šolska dejavnost se ni končala v osnovnošolskem izobraževanju, temveč so prirejali vsako 
nedeljo in med prazniki po dve uri kmetijske nadaljevalne tečaje. Ponudil se je pomolog in 
prijatelj šolske mladine iz družine Ipavcev dr. Gustav Ipavec iz Šentjurja pri Celju z več kilogrami 
sadnih cepičev, ko je tej količini  svoje dodala še sadjarska in vinarska šola iz Maribora. Izredno 
skrb so posvečali šoloobveznim oddaljenim in revnim učencem. Dodeljene so jim bile knjige, 
obleka in obutev. V šolskem letu 1883 je naraslo število otrok na 455 in tedaj so pričeli v 1. In 
2. razredu poučevati v slovenskem jeziku in v 3. razredu je bil pouk dvojezičen. Takrat se je 
prvič uvedla kazen 1. goldinarja za neobiskujočega otroka šolskega pouka. 
Leta 1883 omenja kronika na Vranskem orodno telovadbo. Inštrukcije so bile v nemškem 
jeziku, katerim so kasneje dodali še slovenske, katere so  pred prvo svetovno vojno 
nadomestile dotedanje nemške v vseh društvih. V letu 1887 je hudo neurje s točo uničilo ves 
pridelek tako, da so siromašni učenci dobivali brezplačno hrano. V tem letu je bil uveden pouk 
svilogojstva tako, da so za uspehe na razstavi v Trbovljah prejeli častno diplomo. Ker je bil 
takrat  v veljavi v šolah celodnevni pouk, so imeli otroci ob četrtkih prosti dan. S posebnim 
odlokom je bila v šoli najstrožje prepovedana telesna kazen. Leta 1896 je bil sprejet sklep o 
razširitvi šole v štirirazrednico. Zaradi potresa in poškodbe šole, so sklep preložili za nekaj let. 
Takrat so bili prvikrat uvedeni roditeljski sestanki. 27. junija 1900 je prišlo na Vransko šest 
novih učiteljev in s posebnim odlokom je bilo sprejeto, da se na šoli uvede petletnica. 
Leta 1901 je bilo prvič uvedeno v občinah Vransko in Braslovče ljudsko štetje. Tedaj nastopijo 
težki socialni časi in prebivalstvo se prične izseljevati v Westfalijo zaradi zaposlitve  v 
tamkajšnjih rudnikih (z njimi so odhajale tudi celotne družine). Kljub povečani emigraciji se je 
z naraščajočim številom otrok pojavila potreba po novi šoli. Za zidavo novega šolskega 
poslopja je tukajšnja posojilnica darovala 200 kron s pogojem, da bo na pročelju šole za vse 
čase slovenski napis. Pojavili sta se dve struji, ki sta želeli imeti vsaka svojo lokacijo za 
postavitev nove šole. Temeljni kamen je bil postavljen 12. 4. 1902 ob 15. uri, kar je bilo 
pozdravljeno s salvo strelov iz štiriindvajsetih možnarjev. 
Iz vsega napisanega lahko sklepamo, da so bili tržani zavedni Slovenci, čeprav je bilo med njimi 
nekaj takih, ki so se pod vplivom nemških uradnikov navduševali za nemščino. Ta se je 
poučevala v 3. razredu po 2 uri, v 4. razredu 6 ur in v 5. razredu so bili vsi predmeti v nemščini 
in le 6 ur je bilo v slovenščini. »Schulverein« se je sicer trudil ustanoviti na Vranskem svojo 
šolo, a se jim ni posrečilo. V letu 1910 se je začela pisati kronika v slovenščini. Le odloki in 
odredbe so bile še v nemščini. Leta 1905 je bila uvedena šestrazrednica. Po razpadu Avstro-
Ogrske leta 1918 in rojstvu stare Jugoslavije nastanejo velike spremembe v šolstvu. Odpadel 
je pouk nemščine in uvedena je bila srbohrvaščina s pisanjem cirilice.  Učne ure so trajale 60 
minut, katere so spremenili v letu 1935 na 45 minut. V letu 1929/30 se razširi pouk na sedem 
razredov. Leta 1937/38 so uvedli pomožni oddelek za manj nadarjene otroke (z žaljivko 
označeni za trotlbutle). Kmalu po 1. svetovni vojni naraste število šoloobveznih otrok tako, da 
so bile uvedene paralelke. Ob napadu okupatorja na Jugoslavijo, je bil pouk prekinjen že 1. 
aprila 1941. Ko prebivalstvo spozna, da okupatorju ne gre za dobrobit ljudstva temveč le za 
oblast in zasedbo države ter ponemčenje prebivalstva, se prične upirati. Represalije so 
rigorozne, ko izselijo 12 družin z otroki. Sledili so nemški jezikovni tečaji za odrasle, mesečna 
filmska predavanja, razstave, pevski nastopi, izleti, športne tekme in apeli ob navzočnosti 
domačih »firerjev«. 18. aprila prevzame šolo nemški delegat. Pričelo se je čiščenje 
prebivalstva. Odstranili so vse tiste, ki bi lahko ovirali ponemčevanje. Izgnanih in zaprtih je bilo 
devet učiteljev, katehet Bohanc, sodnik G. Kitek, sodnijski starešina R. Ročnik, sod. uradnika 
M. Rebec in F. Šifrer in posestnik Grčar. 



Žal so Nemci uničili knjižnici (ljudsko in šolsko). Učiteljska mesta so zasedli nemški učitelji. 
Otroci so pričeli zelo neredno obiskovati pouk. Zabeleženo je bilo 88% odsotnosti. Spomladi 
1944 je ostal kraj brez zdravnika, lekarne in župnika. 5. aprila 1945 je bila nemška šola 
razpuščena in nemškim učiteljem je bilo naročeno, da naj pospravijo najnujnejše stvari, ker se 
predvidoma ne bodo več vrnili. Vse pomembne listine in dokumente je okupator uničil. Na 
poseben način je bila knjiga prve kronike skrita in tako rešena pred uničenjem. 
Po dnevu osvoboditve 9. maja 1945  je tukajšnje živeče učiteljstvo organiziralo slovensko šolo. 
260 vpisanih otrok je razdeljenih v 5 oddelkov. Poučevale so jih učiteljice domačinke do 31. 
julija. 
V letu 1946/47 pripeljejo začasno v zgradbo bivše sodnije večjo skupino bosanskih otrok kot 
partizanskih sirot. Poučevali so jih učitelji domače šole in jih usposabljali za nadaljevanje 
šolanja. 
Leta 1947/48 se je šola preimenovala v sedemletko, ki pa se je v procesu šolskih reform že leta 
1949/50 preimenovala v osnovno šolo in nižjo gimnazijo. Ker se je rabilo prostore za nižjo 
gimnazijo so prestavili bosanske sirote v graščino Podgrad. 
Leta 1957/58 je bila ukinjena nižja gimnazija, ko se je vseh osem razredov združilo v novo 
nastalo osemletko, ki se sicer deli na razredni pouk in na predmetni pouk. V tem letu, t. j. leta 
1958 je bila ukinjena občina Vransko in priključena občini Žalec. Potem je moralo preteči skoraj 
40. let, da se je vrnila in dobila nekdanjo vlogo v samostojni Sloveniji. 
Osnovna šola Vransko je v letu 1966/67 postala centralna šola s podružnicama Tabor in Loke. 
Sem so se poslej prešolali učenci v peti razred iz Motnika, Špitaliča in Šentgotarda. Od 7. marca 
1967 je bila prvič uvedena mala šola. V šolskem letu 1970/71 se je uvedel petdnevni tednik s 
prostimi sobotami. 
Moj prvi vstop v hišo učenosti se je zgodil v prvih letih petega desetletja prejšnjega stoletja. V 
šolo me ni pospremil nihče tako kot sedaj, ko se ceremoniji prvega vstopa v šolo priključi 
malodane celotna družina v prvem in drugem kolenu. Priključili  so me skupini šolarčkov, ki so 
imeli že leto in več dobro prehojeno smer poti. Hodili smo po cesti 1. reda, katera povezuje 
Dunaj s Trstom in jo je bilo potrebno prehoditi v razdalji dveh kilometrov. Resnica je bila 
vendarle ta, da v tistih časih ni bilo prometa primerljivega z današnjim časom, a avtomobili so 
bili vselej nevarni. Mislim, da me tudi ni nihče posvaril pred cestno nevarnostjo. Bedni povojni 
časi so nas utrdili kmalu in postali smo samostojni že zelo zgodaj. Tudi učitelji so bili bolj 
hudobni kot strogi in pri njih smo bili deležni večjih »nevarnosti« kot na cesti. Prestrašena mala 
glavica je ob vstopu v hišo učenosti doživljala vse drugo preje, kot tisto kar danes govorijo o 
prijazni šoli.  
V 1. razredu nas je sprejela stara in vsega naveličana učiteljica, ki je svoj čas učila celo mojo 
mamo. Najbolj mi je ostalo v spominu njeno vpitje in vihtenje palic, katere dolžine je menjavala 
glede na njen preudarek, koga ima v obdelavi in kako težek je njegov greh. Moral si nastaviti 
prste obeh rok in če je grešnik ob njenem zamahu umaknil roki, je v trenutku preusmerila smer 
palici in pričelo je padati po glavi ali komolcih s katerimi si je grešnik ščitil trdo glavo. Pri 
stalnem vpitju sem ji lahko  preštel vse socialne (državne) zobe, katere sta ji popestrila dva 
zlata zoba na vsaki strani. Pri njej je bila najstrožje sankcionirana uporaba radirke. Takrat me 
je zgrabila za lase in z glavo udarila v poradirano črto na risbici. Njen smehljaj se je prikazal na 
njenem obrazu samo enkrat v tednu, ko se je vsa raznežena hinavsko nasmehljala ob vstopu v 
razred gospodu župniku, ko sta zamenjala svoji vlogi. Takrat se je poslednjič učil verouk še v 
šoli, ko ga je ukinil po ministru za šolstvo tovariš Boris Krajgher. Od vseh politikov, tudi od Tita, 
je bil najbolj zagrizen komunist. Le verouk bi lahko takrat od vseh šolskih ur vključil v sklop 
»prijazne šole«, kajti gospod župnik ni bil hudoben in ni uporabljal palice. Verouk ni bil ocenjen 



in edina sta zapustila veroučno uro sinova komandirja milice tovariša Winkler Jureta. V prvem 
razredu je bilo že kašnih deset repetentov, od katerih so nekateri ponavljali razred že v drugo 
in mogoče tudi v tretje. Takšen je bil takrat kriterij v šolstvu, katerega je Sevnik Adela 
prakticirala že od stare Avstrije dalje. Saj za delavca ni potrebno imeti popolno šolo, so takrat 
sodili njej podobni. 
V 2. In 3. razredu sem spadal pod tovarišico Juhart Štefko. Pri njej ni bila več prisotna palica. 
Prihajala je iz oddaljenega dela Štajerske. Čeprav je bila poročena in srednjih let, ni imela svojih 
otrok. Spadala je med generacijo tečajnic, brez zahtevane izobrazbe, ki so prihajale običajno 
iz partizanskih vrst. Z njimi so nadomeščali one z »neprimerno« usmerjenostjo, kar je bilo v 
tistih časih najpomembneje. Zaradi tega so bili številni umaknjeni iz šolstva ali bili upokojeni. 
Pomanjkanje učiteljev je bilo precejšnje in te so nadomestili z njej enakimi. Kadar je imela  med 
tednom tečaje, smo bili pouka prosti. Pri njej smo bili hitro »presortirani« po ideološki liniji 
naših družin. Tega ni znal skriti tudi moj oče na roditeljski sestankih, ko sem pristal pri njej med 
onimi drugimi. 
V 4. razredu me je poučeval rdečelasi in brkati Coklin Oto, ki je kot učitelj ponovno vihtel dolgo 
palico. Uradno naj bi jo uporabljal kot pripomoček za določanje krajev na zemljevidu, tabli ali 
drugih učilih. Imel jo je stalno v roki tudi, ko je »pomagal« vprašanemu pred tablo s silo izvleči 
znanje iz njega. Primerilo se je večkrat, da je letela kreda po zraku proti učenčevi glavi, kar pa 
je bilo še vedno bolje kot šop ključev, ki jih je baje kdaj zagnal upravitelj OŠ, ki me sicer ni nikoli 
učil, a je bil pravoveren in na liniji za vse čase. Poučeval je   samo drugi razred. Coklinov glas je 
bil rezek in glasen tako, da se je slišalo skozi stene v sosednje razrede. Posebno se je izkazal 
med telovadbo, ko je pri igri »med dvema ognjema« igral »gajsta«. Njegova moč ni bila 
primerljiva z našo in nas je zadeval s tako močjo, da nam je bilo žogo težko ujeti. Z njim je 
običajno njegova stran  zmagovala. 
Moj vstop v nižjo gimnazijo se je zgodil brez posebnosti in je trajal le do šolske reforme, ko je 
bila ta ukinjena in se je šolanje nadaljevalo v sklopu osemletke. Učiteljski zbor je bil še vedno 
brez profesorjev in z učitelji, ki so imeli zahtevano izobrazbo. Na našo šolo je prišel prvi 
profesor, ko sem bil v osmem razredu. Profesor Puncer Franjo je prihajal iz Celja in postal moj 
najljubši učitelj. Bil je biolog in nas je poučeval predmet fizike in kemije. Bil je tudi moj 
razrednik. Z njegovim prihodom mi je postala  šola nenadoma prikupna. Vse je steklo kot se je 
zahtevalo in ocene so se povzpele. Po sili razmer  je poučeval telovadbo in je kot prvi na šoli 
izbral in pripravil ekipo za pohod ob žici okupirane Ljubljane. Naša peterica je trenirala tek vsak 
dan do 18 km (do Trojan ali Motnika in nazaj) tako, da smo kot osnovnošolska ekipa pretekli 
24 km razdaljo ob žici v času, katerega je organizator sprejel za odličnega in poslal na šolo 
pohvalo. 
Moja prelomnica v šolanju mi je prinesla samozavest v nadaljevanju šolanja v Ljubljani, ko ni 
bilo več zaznamovanih in od kod prihajajo. Lepo se je učiti in dosegati rezultate. 
»Veš mama, lepo je živeti, za kar sem se učil in študiral, bi hotel še enkrat živeti!« 
 
Šaljiv utrinek iz tečajev poučevanja nemškega jezika odraslih v času okupacije: 
Učitelj vpraša naključnega slušatelja pri pouku: Welcher ist diser Hut? in s prstom pokaže na 
obešalnik, kjer visi od nekoga ponošen klobuk. Potem naključno izbere nekoga za odgovor v 
nemškem jeziku, sedečega v zadnji klopi. 
Slušatelj Franc Drolc se počasi dvigne in skuša v najodličnejši nemščini odgovoriti: »Ich bin, ich 
bin….ich bin… Moj je!«  
 
Žal se kandidat ni nikoli naučil nemščine, kajti rešila ga je kapitulacija samega Reicha. 


