UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ZGODOVINO

MATIC INTIHAR

Revolucionarno nasilje na območju Horjulske doline
Diplomska naloga

Ljubljana, 2017

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA ZGODOVINO

MATIC INTIHAR

Revolucionarno nasilje na območju Horjulske doline
Diplomska naloga

Mentor: izr. prof. dr. Mitja Ferenc

Univerzitetni dvodisciplinarni
študijski program prve stopnje:
GEOGRAFIJA-ZGODOVINA

Ljubljana, 2017

2

ZAHVALA
Zahvaljujem se mentorju dr. Mitji Ferencu za strokovno vodenje, pomoč in predloge pri
izdelavi diplomske naloge. Iskrena zahvala gre tudi Janku Mačku za pomoč pri pridobivanju
virov in nudenje širokega vpogleda v preučevano tematiko. Zahvaljujem se družini za vso
podporo med študijem.

3

Revolucionarno nasilje na območju Horjulske doline
Izvleček:
Horjulska dolina se nahaja jugozahodno od Ljubljane. Vključuje več manjših vasi, med
katerimi je največja in najpomembnejša zagotovo Horjul, po katerem dolina nosi svoje ime.
Življenje v dolini je bilo pred začetkom druge svetovne vojne in okupacijo dokaj mirno.
Politično so bili domačini pretežno klerikalno usmerjeni, zato so iz katoliških krogov navadno
prihajali tudi lokalni župani. S prvimi okupacijskimi vojaki so se prebivalci doline srečali 11.
aprila 1941. Novi oblastniki so hitro uvedli svojo upravo in se utaborili v prostorih horjulske
šole v središču vasi. Tudi v gozdovih Horjulske doline se je v tednih po okupaciji počasi začel
organizirati odpor pod vodstvom predvsem komunistično usmerjenih domačinov.
Okupatorjevim represivnim ukrepom proti prebivalcem doline so se predvsem pomladi in
poleti 1942 pridružile nasilne akcije partizanskih borcev, ki so si za tarče izbirali predvsem
vidnejše katoliško usmerjene domačine in njihovo imetje, pa tudi politično povsem neaktivne
posameznike, tudi dekleta. Strah za življenje in imovino ter izredno težke razmere so najprej
šentjoške, nato pa tudi horjulske in ostale može in fante okoliških vasi pripeljale do tega, da
so se sprva spontano, nato pa pod italijanskim patronatom z orožjem uprli revolucionarnemu
nasilju.
Ključne besede: Horjul, Italijani, partizani, okupacija, revolucionarno nasilje, vaške straže

Revolutionary Violence in the Horjul Valley
Abstract:
The Horjul Valley is located southwest of Ljubljana. It includes several smaller villages,
among which the largest and the most important one is Horjul, after which the valley itself is
also named. Life in the valley was quite peaceful before the start of the Second World War
and the occupation. Politically, the inhabitants were predominantly clerical-oriented, so local
mayors usually came from Catholic Circles. The first occupying soldiers reached the valley
on April 11th 1941. The new governors quickly instituted their administration and camped on
the premises of the school in the center of Horjul. Similar to the other parts of occupied
Slovenia the partisan resistance began to form in the valley under the guidance of mostly
communist-minded locals. The occupying repressive measures against the locals were
especially in the spring and summer of 1942 joined by the violent actions of partisan fighters.
They targeted mainly prominent catholic-oriented locals and their possessions as well as
politically completely inactive individuals, including women. The extremely difficult
conditions and fears for their lives and property drove men and boys of the surrounding
villages firstly in a spontaneous armed resistance against revolutionary communist led
violence and later continued their armed struggle under Italian Patronage.
Key words: Horjul, Italians, partisans, occupation, revolutionary violence, Village Guards
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1. UVOD
Tematiki, ki jo obravnava ta diplomska naloga, je bilo v zadnjih desetih letih posvečene
veliko več pozornosti kot v preteklosti. Zdi pa se, da obdobje naše polpretekle zgodovine pri
ljudeh še vedno vzbuja prenekatera dolgo časa zamolčana čustva, burno dogajanje v tem času
pa še ni povsem razčiščeno. Naj to pisanje ne bo le pripomoček k boljšemu poznavanju
slovenske zgodovine na preučevanem območju, ampak tudi prispevek, ki bo pripomogel k
večjemu razumevanju med nami živimi.
Območje raziskovanja v grobem zajema Horjulsko dolino jugozahodno od Ljubljane.
Vključena so naselja Vrzdenec, Dobrova, Zaklanec, Horjul, Ljubgojna, Lesno Brdo, Drenov
grič, Brezovica, Korena. Nekatera naselja, ki so prav tako predmet tega pisanja v ožjem
smislu niso del Horjulske doline. Se pa nahajajo v njeni neposredni bližini. Dogajanje, ki
zadeva te kraje pa je nedeljivo povezano z dolino in pomembno za razumevanje vseh lokalnih
zgodovinskih okoliščin. V času nastajanja te naloge je bilo zato nekaj manjših okoliških
krajev dodatno vključenih v preučevanje.
Diplomska naloga se predvsem ukvarja s časom od začetka okupacije na Slovenskem pa tja
do konca leta 1942. Osrednjo pozornost namenja revolucionarnemu nasilju, ki je bilo na
vrhuncu prav v tem obdobju in dogajanju povezanim z njim. V skromnem obsegu se dotika
tudi bivanja judovskih beguncev na gradu Lesno Brdo. Prav eden izmed omenjenih Judov je v
svojih spominih zapisal nekaj dragocenih vtisov o turbulentnem dogajanju, ki je glavna tema
te naloge. Širše politično dogajanje in dogodki na Slovenskem v tem obdobju v raziskavo niso
vključeni. Le ta podrobno obravnava lokalne značilnosti in pestro zgodovino izbrane
preučevane pokrajine.
Struktura diplomskega dela poizkuša čim bolj slediti časovnemu zaporedju dogodkov, ki je
za razumevanje dogajanja tega časa ključno.
Temelj za izdelavo naloge predstavlja preučevanje pisnih virov. Pomemben del le teh
sestavljajo zapisani spomini številnih sodobnikov burnih dogodkov na območju Horjulske
doline in arhivski dokumenti hranjeni v Arhivu Slovenije. Nalogo mestoma popestrijo krajša
ustna pričevanja.
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2. ŽIVLJENJE V HORJULSKI DOLINI PRED OKUPACIJO
Živelj v Horjulski dolini pred drugo svetovno vojno se ni kaj prida razlikoval od drugih
podeželskih območij na Slovenskem. Dolino sestavlja več manjših gručastih vasi oziroma
zaselkov. Najpomembnejše naselje v dolini je Horjul. Tik pred vojno je naselje štelo 126
stanovanjskih hiš s 130 gospodinjstvi.1 Manjša vas Ljubgojna v neposredni bližini Horjula
primerljiva z ostalimi vasmi v dolini je za primerjavo štela 18 hiš.2 V Horjulu se je tako
nahajalo upravno središče z županom in center župnije. Z občinsko pisarno, prosvetno
knjižnico, trgovino, prosvetnim domom, hranilnico, pošto, šolo in zadrugo je Horjul
okoliškim prebivalcem nudil večino potrebnih vsakdanjih storitev. Za ostale potrebe pa so
prebivalci Horjulske doline koristili relativno bližino Ljubljane in Vrhnike.3 Skoraj vsi
prebivalci doline so bili kmetje. V občini naj bi bilo doma in redno zaposelnih 6 učiteljev in
učiteljic, 4 orožniki in tajnik občine. Z obrtjo in trgovinico se je preživljalo še približno 25
ljudi. Posebno bogatih kmetij v samem Horjulu in okolici ni bilo, prav tako ne
veleposestnikov in večjih obrtnikov.4 Marica Cerar – Bastič v svojih spominih zapiše, da so
prevladovali srednji kmetje, pri nekaterih hišah pa so se gopodarji in sinovi ukvarjali tudi z
dopolnilno dejavnostjo in delali kot kovači, tesarji, krojači in čevljarji. Sama takole označi
takratni čas: »V nobeni hiši bahavega premoženja, pa tudi stradanja nikjer!« Tedanje kmečko
življenje je bilo nedvomno skromno in težko, prepad med stabilnejše stoječimi in revnimi
kmečkimi družinami pa velik. Ljudje so se iz meseca v mesec lahko prebijali le s trdim delom
od jutra do večera.5
Zelo pomemben del kmečkega vsakdana doline za veliko večino ljudi je bilo versko življenje.
Številni obisk nedeljskih maš ni bil le izkaz pomembnega mesta vere v življenju ljudi. Cerkev
je bila tudi pomemben prostor srečevanja in družabnega življenja prebivalcev Horjulske
doline. Druženje in kulturno udejstvovanje je imelo svoj prostor še v prosvetnem domu in
knjižnici, kjer so se odvijale različne igre ter nastopi.6 Razgibano je bilo tudi ostalo družabno
življenje mladine na vasi. Dekleta so se zbrala v kakšni hiši in pletla, fantje pa so se ob pijači
in petju družili v kakšnem večjem hlevu ali sredi vasi. Pogosto so se po dolini odvijali tudi
plesi. Prav posebno vrsto preživljanje prostega časa, ki je vključevalo tako fante kot dekleta,
1

Hribernik, Rudolf. Dolomiti v NOB. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1974. str. 12.
Cerar-Bastič, Marica, Justin Stanovnik. Ljubgojna, draga vas domača. Ljubljana: Družina, 2016. str. 12.
3
Prav tam, 84-85.
4
Hribernik, Rudolf. Spomini. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995. str. 12, 26.
5
Cerar-Bastič in Stanovnik, Ljubgojna, draga vas domača, 15.
6
Prav tam, 19.
2
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je predstavljalo ličkanje koruze in mencanje prosa. Tega opravila se je udeleževala vsa
odrasla mladina v vasi, saj je opravljenemu delu nemalokrat sledil ples pozno v noč.7

Slika 1: Horjulska prosveta fotografirana leta 1935. V sredini duhovnik Nastran.8

Pri določenih domačijah so mlajši perspektivnejši člani družin nadaljevali šolanje v Ljubljani.
Na tem mestu velja omeniti tiste, ki se jih bo ta naloga v nadaljevanju še posebej dotaknila.
Pri Bastičevih sta k lazaristom odšla dva sinova. Oba sta študirala na klasični gimnaziji v
Ljubljani, kjer je meščansko šolo, kasneje pa učiteljišče, obiskovala tudi mlajša sestra Marica.
Njihov stric pa je bil organist v stolnici pri Sv. Petru.9 Prav tako so bili kot ugledna družina v
dolini znani Mravljetovi z Brezovice. Tako oče kot sinovi so bili zelo dejavni v Katoliški
akciji in so nasploh veljali za nadpovprečne in inteligentne študente10 Da je bilo kar precej
šolajočih se v Horjulski dolini, v svojih zapisih izpostavi tudi Rudolf Hribernik - Svarun,
narodni heroj, doma iz Horjula. Hribernik se spominja, da je tik pred vojno iz okoliša izšlo 28
fakultetno izobraženih ljudi, od tega kar 15 duhovnikov.11

7

Hribernik, Spomini, 24.
Maček Janko, Matija Ogrin, Justin Stanovnik. Slovenski dolg do širokega potoka. Ljubljana: 2017. str. 16.
9
Cerar-Bastič in Stanovnik, Ljubgojna, draga vas domača, 12-14.
10
Možina, Jožef. »Začetki oboroženih oddelkov protirevolucije v Ljubljanski pokrajini.« Doktorska disertacija,
Filozofska fakulteta UL, 2016. str. 140.
11
Hribernik, Spomini, 26.
8
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Zanimivi so vtisi o tedanjem času v Horjulski dolini, ki jih v svojih spominih zapiše Cene
Logar. Domačin, prav tako rojen v Horjulu, je študiral v Pragi in Parizu. Po vrnitvi iz tujine
je po okupaciji postal eden izmed najvidnejših in najpomembnejših političnih organizatorjev
partije, Osvobodilne fronte in sploh odpora proti okupatorju na območju Polhograjskih
dolomitov. Horjul in okolico s političnega stališča opiše takole: »To je absolutna domena
klerikalizma, torej političnega in družbenega nazadnjaštva.«12 Nadalje izpostavlja predvsem
družini Bastič in Lončar. Član prve, Janez Bastič, je bil dolgoletni župan Horjula, Franc
Lončar pa je imel v rokah tamkajšnjo zadružno trgovino in mlekarno. Logar Bastiča in
Lončarja imenuje za stebra klerikalizma v vasi. Zanimivo pa je, da posebej omenja tedanjega
horjulskega duhovnika Franca Nastrana, ki je za svoje, kasnejše medvojno službovanje
deležen nemajhnih pohval s strani Logarja. V svojih spominih je Nastranu naklonjen tudi
Rudolf Hribernik - Svarun. Za duhovnika pravi, da se je izkazal za rodoljuba ob nemški in
italijanski okupaciji ter ob narodnem izdajstvu precejšnjega dela klera in Cerkve.13 Z vsemi
tremi akterji se bomo v nadaljevanju naloge še srečali. Poleg klerikalcev so bili na političnem
prizorišču prisotni še liberalci, predvsem ostanki Jugoslovanske nacionalne stranke (JNS) in
Sokoli. Na strani liberalcev sta se leta angažirala šolski upravitelj Tone Uršič in njegova žena
Vida. Delavcev v ožjem pomenu besede je bilo v dolini zelo malo. Logar piše, da je območje
premoglo manj kot 20 delavcev, ki politično skoraj niso bili aktivni. Kot pripadnika
delavskega gibanja izpostavi le Viktorja Korenčana - Polha, s katerim sta poglobila
sodelovanje predvsem po okupaciji. Delavci so na delo hodil v opekarno na Vrhniko ali pa v
Ljubljano. Nekaj svojih pristašev na širšem horjulskem območju so imeli tudi krščanski
socialisti. Njihovi protagonisti so bili člani družine Stanovnik predvsem Aleš Stanovnik in pa
neki Kozina, doma iz Zaklanca, ki se je vozil na delo v Ljubljano.14
Očitno je, da so upravo v Horjulu, kot sedežu občine, več let v svojih rokah trdno držali
klerikalci. Dolgoletni župan kraja je bil Janez Bastič rojen v hribih nad Vrzdencem. Župan je
postal kmalu po tem, ko se je priženil v Ljubgojno, vas v neposredni bližini Horjula. Pri Jakaš
je imela ta dolžnost že tradicijo, saj je bil stari oče Tomaž župan že v času pred 1. svetovno
vojno. Sam Bastič je bil svoje službe razrešen le v času šestojanuarske diktature kralja
Aleksandra, nato pa na naslednjih občinskih volitvah leta 1936 spet izvoljen na položaj
župana, kar nedvomno priča, da je bil med domačini dokaj priljubljen. V času, ko v horjulski

12

Logar, Cene. »Osvobodilni boj v Dolomitih, Spomini.« Borec, 25/6-7 (1973), 363.
Hribernik, Spomini, 20.
14
Logar, »Osvobodilni boj v Dolomitih, Spomini«, 364-365.
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9

zadružni hiši še ni bilo občinske pisarne, je Bastič uradoval kar iz domače hiše.15 Kot župan
je dočakal tudi okupacijo.
Že pri opisovanju predvojnega časa v krajih Horjulske doline so opazne razlike pri poudarkih
in doživljanjih političnega, gospodarskega in socialnega življenja v tistem obdobju pri
različnih sodobnikih. Cene Logar svojo pozornost predvsem posveča politični situaciji, ki jo
označi za togo in nazadnjaško. Že kot predvojni komunist je bil v svetovnonazorskem in
političnem smislu med prebivalci tega območja bolj kot ne osamljen, vendar ne izločen iz
družbenega življenja. Morda manjše in ne tako vidne predvojne ideološke, pa tudi socialne in
druge delitve bodo dobile v času okupacije ter kasneje državljanske vojne večji pomen.

3. OKUPACIJA IN ZAČETKI DELOVANJA OF V DOLINI
3. 1 PRIHOD ITALIJANOV V HORJULSKO DOLINO
Druga svetovna vojna se je za Slovence začela z nemškim, italijanskim in madžarskim
napadom na ozemlje Dravske banovine v okviru tedanje Kraljevine Jugoslavije, 6. aprila
1941. Nemški invaziji iz Avstrije je sledilo hitro prodiranje proti Karlovcu in Zagrebu. 11.
aprila, ko se je jugoslovanska vojska že umaknila, so začele hitreje prodirati še italijanske
enote in sicer v smeri Ljubljane ter Kočevja. Italijani so svoj napad izvedli iz ozemlja Julijske
krajine. Država je kapitulirala po vsega enajstih dneh. Po že vnaprej izdelanem nemškem
načrtu so slednji okupirali Gorenjsko, severni del Dolenjske, Štajersko, ter severozahodni del
Prekmurja, Italijani so dobili Notranjsko z Ljubljano ter večji del Dolenjske, Madžari pa so
zasedli preostali del Prekmurja. Pet vasi v okolici Obrežja in Nove vasi je zasedla 10. aprila
ustanovljena

Neodvisna država Hrvaška (NDH).

Kar se tiče preučevanega območja

Horjulske doline je demarkacijska črta med italijanskim in nemškim zasedbenim ozemljem
potekala po bivši Rapalski meji približno do Žirov, kjer je zavila in nadaljevala pot severno od
Polhovega Gradca in naprej proti Šentvidu nad Ljubljano, ki je že pripadal Nemcem, nato po Savi
skoraj do sotočja s Kamniško Bistrico in Ljubljanico ter naprej proti vzhodu.16 Prebivalci
Horjulske doline so se bili tako primorani soočiti z italijanskim okupatorjem in režimom, pod
15

Cerar-Bastič in Stanovnik, Ljubgojna, draga vas domača, 10, 18, 19.
Gabrič, Aleš, France M. Dolinar, Boris Golec, Miha Kosi, Tomaž Nabergoj, Mateja Rihtaršič in sod. Slovenski
zgodovinski atlas. Ljubljana: Nova revija, 2011. str. 180.
16
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katerega upravo je področje prišlo. Marica Cerar, rojena Bastič, takrat že v najstniških letih, se
spominja prihoda italijanskih vojakov v Horjul takole: »Drugi dan, na veliki četrtek,17 zagledamo
kolono vojakov. Prihajali so od Vrzdenca, pred njimi nekaj motornih koles. Bilo je okrog
opoldanske ure. Naša hiša je bila prva v vasi od tiste strani. Ustavili so se in posedli po našem in
Vovkovem vrtu. Bili so trudni, zaprašeni, preplašeni. Nikakršna podoba »zmagujoče«
Mussolinijeve vojske. Mami so se smilili, saj je dobro pomnila prvo svetovno vojno, trpljenje in
stradanje vojakov, med katerimi je bil tudi naš oče. Rekla je: »Lačni vojaki so reveži.« Prinesla je
hleb svežega kruha, stala na hišnem pragu in delila kos za kosom vsem, ki so ga želeli. Vsi smo
čutili, da je s to potezo omilila napetost, naš strah in preprečila kak surov nastop vojakov.
Venomer so očeta nekaj spraševali, končno smo le razumeli, da sprašujejo, če je v okolici kaj
Črnogorcev. Teh so se bali. Zagotovili smo jim, da jih ni. Nato so se počasi začeli pomikati proti
Horjulu. Zasedli so šolo, oficirji so se nastanili tudi po hišah. Kljub tragiki okupacije je bilo tedaj
vse mirno, nobenega nasilja nad prebivalstvom.«18 Na dokaj podoben način je prodor
okupatorske italijanske vojske doživel sam Rudolf Hribernik, ki se je z dolgo kolono vojaštva
srečal ob cesti sredi Horjula. Italijanski vojaki so, ko so dokončno uvideli, da se je
jugoslovansko vojaštvo zares umaknilo, korakali dokaj brezbrižno. Večinoma na glavah niso
nosili čelad, puške pa so, po Hribernikovem opisu, nosili po lovsko. Nekateri so zaradi žuljev
šepali. Obnašali naj se ne bi prav nič sovražno. Številni so nasmejanih obrazov pozdravljali
domačine z mahanjem rok in živahnim govorjenjem. Posebne pozornosti so bila deležna
dekleta in žene. V takem čudnem ozračju je začetni strah začel popuščati tudi pri nekaterih
domačinih, ki so italijanskim vojakom začeli vračati pozdrave.19
Številčnejša italijanska posadka se je utrdila v Horjulu in pa severno od Horjulske doline v
Polhovem Gradcu. V Horjulu so se utrdili v tamkajšnjih prostorih šole. Poleg redne vojske so
bili tu nastanjeni tudi karabinjerji in pripadniki 3. bataljona fašističnih črnih srajc, kar kaže
poročilo poveljnika horjulskih črnosrajčnikov generalu Renzu Montagni 26. julija 1942:
»Včeraj zjutraj je prišla v Horjul neka ženska iz Št. Jošta, ki je sporočila, da so komunistični
razbojniki ponoči napadli vas...«20
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Verjetno so Italijani v Horjul prispeli dan kasneje na veliki petek, na kar nakazuje Janko Maček. Okupatorji so
namreč na ta dan zmotili jutranjo petkovo mašo v Šentjoštu in med njo vdrli v cerkev, česar se slednji še živo
spominja. Nadaljevali so pot proti Horjulu in verjetno tja prispeli še isti dan 11. aprila. Druga skupina italijanske
vojske pa je v Horjul dospela preko Vrhnike.
18
Cerar-Bastič in Stanovnik, Ljubgojna, draga vas domača, 23-24.
19
Hribernik, Spomini, 30-31.
20
Saje, Franček. Belogardizem. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod v Ljubljani, 1951. str. 494.
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Italijani so celotno slovensko zasedeno ozemlje Kraljevini Italiji formalno priključili 3. maja
1941. Kljub temu pa območja novo ustanovljene Ljubljanske pokrajine niso smatrali za del
italijanskega nacionalnega ozemlja. Za pravo nacionalno mejo je veljala po prvi svetovni
vojni določena Rapalska meja. Stara meja je bila tako ohranjena kot policijska, carinska in
davčna meja. Prebivalcem Ljubljanske pokrajine pa ni bilo treba služiti vojske. Zasedeno
ozemlje so si zato prizadevali fašizirati in poitalijančiti ter ga tako v popolnosti vključiti v
svojo državo. Svoje cilje so, za razliko od ostalih dveh okupatorjev na Slovenskem, skušali
uresničiti na daljši rok. Posledično so bila tudi njihova oblastniška postopanja drugačna.
Italijanska okupacijska politika, ki je zadevala območje Horjulske doline, je bila v primerjavi
s prijemi ostalih okupatorskih režimov milejša. Še posebej permisivno so nove oblasti
postopale v začetnem obdobju okupacije. Oblasti v Ljubljani so dopuščale izvajanje kulturnih
dejavnosti, delovanje prosvetnih ustanov in nepolitičnih društev, izhajal je dvojezični tisk.
Ljubljanska univerza je bila nekajkrat zaprta, vendar je okupator ni ukinil. Kar nekaj
študentov univerze pa je bilo odvedenih v internacijo.21 Na območje Ljubljanske pokrajine se
je v obdobju do kapitulacije Italije septembra 1943 zateklo veliko število Slovencev iz
nemškega okupacijskega območja in beguncev od drugod. Na tak način je Ljubljano doživel
tudi Jud Josef Indig, ki je sem dopotoval iz Zagreba. S pokrajinskimi in lokalnimi oblastmi se
je skušal dogovoriti o prihodu in nadaljnem bivanju približno 40 mladih judovskih beguncev
iz Zagreba. Razliko med ustaškim nasiljem in od Italijanov okupirano Ljubljano je opisal
takole: »Kakšno nasprotje med Zagrebom in Ljubljano! Tam umori in sadizem, tukaj
okupirano območje, kjer lahko poslušajo tuje radijske postaje in berejo časopise nevtralnih
držav. Celo v opero lahko hodijo in nihče jih ne zmerja, če so Judje«.22 Podobne razmere so
ob okupaciji vladale tudi v Horjulski dolini. Občina je pomagala štajerskim beguncem, katere
so naselili po različnih hišah. Večina jih je jeseni 1941 odšla v Ljubljano. Nova oblast je
zahtevala osebne izkaznice za vse občane, uvedene so bile živilske karte z odrezki za sol,
sladkor, olje, meso, riž in ostalo.23
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Nećak, Dušan, Božo Repe. Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Ljubljana: Oddelek za zgodovino
Filozofske fakultete, 2003. str. 139.
22
Voigt, Claus. Joškos Kinder-Flucht und Alija durch Europa, 1940-1943 Josef Indigs Bericht. Berlin: Das
Arsenal, 2006. str. 59-60.
23
Cerar-Bastič in Stanovnik, Ljubgojna, draga vas domača, 27.

12

3. 2 ZAČETKI DELOVANJA OF V DOLINI
Kmalu po okupaciji so različne politične in druge skupine pričele z organiziranjem odpora
proti okupatorju. Pogledi na časovnico in način odpora so se med uveljavljenimi predvojnimi
političnimi strankami razlikovali. Najbolj dejavno in radikalno se je v organizacijo odpora
vključila že pred okupacijo prepovedana Komunistična partija (KP). Na njeno pobudo je bila
26. aprila 1941 v Ljubljani ustanovljena Protiimperialistična fronta. Sestavljale so jo skupine,
ki so že pred okupacijo sodelovale v Društvu prijateljev Sovjetske zveze. Koalicija
Komunistične partije Slovenije (KPS), krščanskih socialistov, levega dela Sokolov in
levičarskih kulturnih delavcev se je po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo junija 1941
preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF) in pričela z dejavnejšim in
odkritim oboroženim odporom zoper okupatorje.24 Preko Vrhnike, v neposredni bližini
Horjulske doline, je v tistem času potekala železnica Ljubljana - Trst. Proga je bila za Italijane
izrednega pomena, zato so hoteli širše območje železnice nadzorovati. Horjulska dolina je bila
zato za okupatorje pomembno področje. Glavni politični organizator KPS in OF v dolini je bil
dr. Cene Logar po domače Andrejkov. Leta 1913 rojeni Logar je bil študent filozofije. Med
drugim je študiral tudi v Pragi in Parizu. Že leta 1937 se je v Pragi srečal z Borisom Kidričem,
ki se je tja zatekel kot politični emigrant. V tujini sta skupaj sodelovala od leta 1939. Po
vrnitvi v domovino Logarju zaradi svoje komunistične aktivnosti v tujini ni uspelo dobiti
službe, ki bi ustrezala njegovi izobrazbi. Kapitulacijo in okupacijo Jugoslavije je tako dočakal
doma na deželi, v Horjulu.25 Navodila za organizacijo Komunistične partije in OF na tem
območju je tako Logar prejel neposredno od svojega mentorja Borisa Kidriča. Najprej mu je
bilo naročeno, da naj poroča o politični situaciji v dolini. Da bi sam lahko nemoteno potoval
od vasi do vasi, je od občine sprejel delo, ki je vključevalo popisovanje hiš in ljudi. Tovrsten
popis so v tistem času zahtevali Italijani sami. Oris tedanje politične slike doline, predstavljen
že v poglavju Življenje v Horjulski dolini pred okupacijo, je verjetno glede na Logarjevo delo
in odgovornost pri poročanju Kidriču zelo točen. V svojem poročilu je posebej izpostavil
dokaj močan klerikalni vpliv v dolini in okolici. Na nekatere družine in druge posameznike,
za katere je sam ocenil, da bi lahko predstavljali ideološke nasprotnike politiki Komunistične
partije, je opozoril natančno in poimensko. Skupaj s Kidričem sta nato na podlagi te terenske
analize dogovorila ustrezno smer politične agitacije.

24
25

Nećak in Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 142-149.
Logar, Osvobodilni boj v Dolomitih, Spomini, 366.
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Slika 2: Dr. Cene Logar - Rovtar.26

Cene Logar se je pri organizaciji OF v dolini naslanjal na že izkušenega starejšega komunista
Viktorja Korenčana in pa na že omenjenega šolskega upravitelja Toneta Uršiča, sicer pristaša
Sokolstva. Zanimanje za osvobodilni boj in pripravljenost za sodelovanje sta bila v dolini na
dokaj visoki ravni. Odziv je bil sprva širok. Voznik avtobusa Horjul - Ljubljana Franc Dedič
je na primer pomagal tako, da je skrivaj prevažal letake in literaturo ter druge potrebščine.
Horjulski rajon OF je bil s strani sekretarja vrhniškega okrožja, pod pristojnost katerega je
novoustanovljeni rajon spadal, potrjen na okrožnem sestanku septembra 1941. Pod vrhniškim
okrožjem so bili rajoni Vrhnika, Borovnica, Logatec, Horjul. Sekretar vrhniškega okrožja OF
je bil tedaj Franc Popit - Jokl. Hkrati so med članstvo KPS sprejeli prve člane prav tako
novoustanovljene horjulske partijske celice. Logar je bil na sestanku uradno izbran za
sekretarja horjulskega rajona OF in partijske celice.27
Rajon OF Horjul je vzdrževal redne stike z vrhniškim rajonom, predvsem pa s strukturami v
Ljubljani. Pod pristojnosti rajona so spadale vasi Horjul, Zaklanec, Podolnica, Brezje, Lesno
Brdo, Vrzdenec, Butajnova, Korena in Samotorica. To je večina zaselkov, ki so predmet
preučevanja te diplomske naloge. Od pozne jeseni 1941 je bila v Lesu na Samotorici nad
Horjulom partizanska baza. Na kmetiji pri Lešnjak so se zadrževali predvsem borci, ki so v
partizane odhajali iz Ljubljane. Lokacija je bila za partizane ustrezna zaradi malce bolj zaprte
lege. Na kmetiji pri Žakljevih, po domače v Grdi dolini, ki je bila nad samim taboriščem, so
imeli radijsko postajo. Partizani so se tako večkrat zadrževali pri njih in poslušali radio.28 Na
tem mestu je nekaj časa taborila tudi Rašiška četa, ki se je po požigu Rašice umaknila na
Koreno ter nato v Les in pa partizani, ki so se v Dolomite zatekli po poljanski vstaji decembra
1941. Skozi taboriče so za časa njegovega delovanja sicer prešli številni borci različnih čet.

26

Logar, Osvobodilni boj v Dolomitih, Spomini, 363.
Prav tam, 365-370.
28
Franc Žakelj, rojen 1930, zapiske pričevanja hrani avtor, 2016.
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Nemoten pretok informacij iz Horjulske doline do Ljubljane je bil v tem prvem obdobju zato
velikega pomena. Partizanom v Lesu se je pozimi skupaj z Alešem Stanovnikom pridružil
tudi že prej omenjeni Rudolf Hribernik - Svarun. V taborišče sta se odpravila v času zime
1941, saj Hribernik piše, da sta morala gaziti po do pasu visokem snegu. 29 Poleg
obveščevalnih nalog je bila OF na območju doline aktivna še pri pridobivanju somišljenikov,
širjenju propagande in nabiranju različnih prispevkov za svoje delovanje. Cene Logar je v
svojih spominih zelo natančen in poimensko zabeleži vsakega posameznika, ki je materialno
ali denarno prispeval za OF. Zapiše tudi, da je različno velike prispevke oddala absolutna
večina prebivalcev doline. Ta podatek nakazuje, da so bili ljudje na območju Horjulske doline
v tem obdobju pripravljeni prispevati delež k boju zoper okupatorje.30

Slika 3: Lešnjakova
partizansko taborišče.

domačija, kjer se je nahajalo

31

Zanimivo je omeniti dogodek, ki se je zgodil 28. oktobra 1941. Datum zaznamuje obletnico
konca prve svetovne vojne. Vodstvo horjulskega rajona OF je iz Ljubljane dobilo navodilo, da
morajo pri evharističnem križu nad Horjulom postavljenim leta 1935, organizirati velik kres.
Ob samem kresu so protagonisti na križ izobesili veliko jugoslovansko zastavo z rdečo
zvezdo. Nekaterim domačinom je ta politična demonstracija nedvomno dala misliti in je
podžgala njihove domneve o komunistični in revolucionarni naravi osvobodilnega gibanja.
Približno ob istem času so partizani nastanjeni v taborišču v Lesu za Koreno, dobili povelje iz
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Ljubljane, da naj morajo ostriči neko horjulsko dekle, ki naj bi imelo razmerje z Italijanom, ki
je bil nastanjen v njihovi hiši. Med dogodkom je dekletovo vpitje priklicalo Italijana, ki je bil
nato med prerekanjem ubit.32 Opisani dogodki kažejo zanimivo sliko. Kljub strateškemu
pomenu območja in prisotnosti italijanskega vojaštva v Horjulu in ne tako oddaljenem
Polhovem Gradcu so partizani brez kakršnega koli okupatorjevega posredovanja taborili pri
Lešnjakovi domačiji. Patruljirali so tudi po pobočjih Korene, tik nad naseljem Horjul, ne več
kot uro hoda od italijanske postojanke. Še več, neodzivnsot okupatorja jim je omogočila
izvedbo manifestacije s kresom in napad na italijanskega financarja, kot ga imenuje Logar.
Naslednji dan so se začele italijanske represalije. Okupator se je znesel nad domačini.
Nekateri med njimi, tudi člani in aktivisti OF, so bili odpeljani v internacijo. Napada oziroma
hajke s katero bi pregnali partizane iz taborišča v Lesu za Koreno, Italijani kljub opisanim
dogodkom niso izvedli. Partizanska postojanka je tako nemoteno delovala še več kot štiri
mesece, ko so se okupatorji končno odločili za pohod na Koreno v začetku marca 1942.
Zanimivo, da Italijani, kljub nekaterim obveščevalnim podatkom, niso hoteli verjeti, da je
glavni organizator odpora na območju Cene Logar, ki se njihovih pogovorov takole spominja:
»Doktor, pa bos, gnojen, z vilami in grabljami na rami, stalno pri težkem delu na polju. Ne, to
ne more biti partizan - komunist.«33

4. JUDOVSKI BEGUNCI NA GRADU LESNO BRDO
Do začetka druge svetovne vojne na tleh Kraljevine Jugoslavije se je na ozemlje omenjene
države zateklo nemajhno število judovskih beguncev iz različnih evropkih držav. Prej ugodne
razmere so se za judovsko skupnost drastično spremenile po kapitulaciji države. Še posebno
se je vzdušje spremenilo na Hrvaškem po vzpostavitvi NDH pod vodstvom ustašev 10. aprila
1941. Nedolgo po razglasitvi države so bili po nemškem vzoru sprejeti ostri protijudovski
zakoni. Hrvaški Judje in ostali begunci so preko raznih posrednikov pospešeno iskali nov
prostor za naselitev, ki bi jim bil bolj naklonjen kot režim NDH.
Josef Indig je bil v Zagrebu zadolžen za nastanitev večjega števila judovskih mladostnikov, ki
so v Jugoslavijo prišli ilegalno. V novih razmerah je tudi sam iskal najbolj ustrezno možnost
32
33
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Prav tam, 373.
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za preselitev. Kot najbližje zatočišče se je ponujala sosednja Ljubljanska pokrajina. Eden
izmed posrednikov je Indigu izročil tudi papir s starim jugoslovanskim žigom nepoznane
občine, ki naj bi bila pripravljena sprejeti judovske begunce. Ob vse bolj zaostrenih razmerah
se je Indig sam ilegalno odpravil v Ljubljano, kjer naj bi preveril možnost preselitve na
območje italijanske okupacijske cone. Sam visoki komisar Ljubljanske pokrajine Emilio
Grazioli je pokazal interes za pomoč judovskim mladostnikom, pri dogovarjanju pa naj bi
pomagal tudi škof Gregorij Rožman.34 Indig si je preko zvez z judovskimi organizacijami v
Italiji in Švici zagotovil finančna sredstva za organizacijo preselitve in nadaljnje bivanje
mladostnikov. Kot primerna rešitev bivalne stiske beguncev se je izkazal star lovski dvorec v
kraju Lesno Brdo, v Horjulski dolini. Lastnica gradu Malvina Golob je po začetku vojne
izgubila dohodke, ki so jih prinašali turisti in italijanski lovci. Grad je stežka vzdrževala, zato
je hitro privolila v prihod Indigovih Judov, ki so plačali najemnino za pol leta vnaprej.35 Grad
je premožna družina Golob leta 1851 podedovala po baronici Zofiji Schweiger.36
Okrog 40 mladih Judov z Indigom na čelu se je tako 4. julija 1941 zgodaj zjutraj odpravilo na
zagrebški kolodvor in se z vlakom odpravilo iz Zagreba proti Lesnemu Brdu. Zaradi nedelje
in jutranje ure niso srečali nikogar, zato so kljub pomanjkljivim dokumentom brez težav
prečkali mejo. V Ljubljani so prestopili na vlak v smeri Vrhnike in izstopili na postaji Drenov
Grič. Pot do gradu na Lesnem Brdu so nadaljevali peš.37 Kmalu po prihodu na grad so
judovski begunci uredili prostore, v katerih so bivali. Uredili so kuhinjo in si zagotovili
oskrbo z vodo. Znotraj skupnosti so organizirali večrazredni šolski pouk, izdajali pa so tudi
čisto svoj hišni časopis.38
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Slika 4: Mladi judovski begunci med lupljenjem krompirja
na dvorišču na gradu Lesno Brdo.

39

Bivanje Judov na gradu Lesno brdo je zanimivo predvsem zaradi pogostih interakcij med
begunci in domačini v Horjulski dolini. Sam Indig je zaradi različnih opravkov pogosto
obiskoval Ljubljano. Na vlak je vstopal na postaji Drenov Grič, kjer se je srečeval z
železniškim osebjem, tudi z načelnikom postaje Francem Tarkužem. Tako kot ostali vaščani
so prišleki tudi sami pridobivali hrano preko živilskih kart. Ob tem so prihajali v stik z
občinsko upravo in županom Janezom Bastičem. Hrano so sicer hodili prosit in kupovat vse
tja do Šentjošta in nemške meje. O nekakšni naklonjenosti med njimi in županom priča tudi
dogodek, ko so Judje z gradu Bastiču na dom prinesli veliko in lepo okrašeno torto.40 Pogosto
so se srečevali tudi s trgovcem Erbežnikom, ki jim je prodajal vsakdanje potrebščine. Na
obisk na Lesno Brdo so včasih prišli italijanski vojaki. Predvsem so se zanimali za dekleta.
Od časa do časa so zaradi hrane, verjetno pa tudi zaradi podobnih razlogov kot Italijani, v
grad zašli partizani. Ob nekem takem dogodku bi se na Lesnem Brdu skorajda srečali. Na
srečo so partizani še pravočasno izginili v gozd.41
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Judovski begunci so na gradu bivali od 4. julija 1941 do 16. julija 1942. Z Lesnega Brda so se
odselili v Italijo in sicer v kraj Nonantolo blizu Modene. Horjulsko dolino so zapustili zaradi
vse pogostejših in ostrejših napetosti v dolini med Italijani ter vse aktivnejšimi partizani. Na
gradu se judovska skupnost ni več počutila varne. Nedvomno so k temu pripomogli tudi
umori njim poznanih vaščanov, ki so se dogodili ravno v tem obdobju. Omenjene krvave
dogodke in svoje občutke ob njih je v svojih spominih opisal Josef Indig. Njegovo pričevanje
ima še večjo težo, saj je bil Indig tujec. O dogodkih je lahko poročal neobremenjeno in
dogajanje tega časa opazoval z nezastrtim pogledom.

5. LETO 1942 IN ZAČETEK NASILNIH AKCIJ PROTI
PREBIVALSTVU
5. 1. OF NADALJUJE S ŠIRJENJEM AKTIVNOSTI
Tudi okorni italijanski okupator je začel spoznavati, da postaja osvobodilno gibanje vse težji
nasprotnik. Aretacije domačinov osumljenih sodelovanja z OF so se stopnjevale. Prej
mehkejši italijanski okupacijski prijemi pa so se pričeli zaostrovati. V novo nastalih razmerah
so se bili mnogi aktivisti OF prisiljeni umakniti v ilegalo, med njimi tudi sekretar rajonskega
odbora Horjul in partije Cene Logar - Rovtar.
Partizani, ki so se zadrževali v taborišču v Samotorici so pričakovali italijanske patrulje
predvsem iz horjulske strani, zato so postavili stalne straže, ki so se sprehajale in patruljirale
po območju vasi Koreno in Ulake. Kot že omenjeno, se obe nahajata na vzpetini nad
Horjulom. Pobočje hriba je golo in v zimskem času ter snegu so bile patrulje prav dobro vidne
Italijanom, ki so Koreno opazovali iz doline. Konec februarja 1942 so Italijani eno izmed
takih patrulj napadli in ujeli dva partizana, požgali obe vasi ter veliko domačinov odvedli v
zapor in kasneje naprej v internacijo. Po akciji pa so se hitro umaknili nazaj v dolino, da ne bi
prišlo do spopada s partizani taborečimi na Lešnjakovi domačiji, ki se je nahajala le nekaj
deset minut hoda od teh dogodkov. Italijani so čez nekaj dni napadli taborišče v Lesu.
Partizani so že več dni prej vedeli oziroma pričakovali načrtovan napad, zato se jih je velika
večina iz taborišča že umaknila. Italijani so tako naleteli na izpraznjeno postojanko. Logar v
svojih spominih sicer zapiše, da se je posadka iz taborišča prebila šele po boju z italijanskimi
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napadalci.42 Umik z Lešnjakove domačije v svojih spominih opisuje tudi sam Hribernik. Piše,
da se je njegova četa na Notranjsko umaknila že 21. januarja 1942. Na Kožljeku med
Borovnico in Begunjami je bil nato iz dela Samotoriške čete in ostalih enot od drugod
ustanovljen bataljon Ljuba Šercerja.43 Kljub italijanskemu napadu in umiku partizanov je
Lešnjakova domačija še naprej ostajala znana točka, kjer so se partizani zadrževali ali redno
ustavljali. Cene Logar tako poroča, da je po odhodu v ilegalo konec aprila 1942, še do junija
nadaljeval s konspirativnim delom iz taborišča v Lesu za Koreno.44
Spomladi 1942 se je narodno osvobodilno gibanje v celotnih Dolomitih pospešeno razvijalo.
Na območju je deloval 4. bataljon, ki je bil po Svarunovih spominih podrejen Krimskemu
odredu z več kot 120 možmi. V maju je bila ustanovljena tudi 4. četa 1. bataljona
Notranjskega odreda (NO), včasih imenovana tudi Horjulska četa. V aprilu je bilo
ustanovljeno novo taborišče na hribu Ključ, ki se vzpenja nad Horjulsko dolino blizu vasi
Brezje. Postojanka se je nahajala tik pod vrhom visoke vzpetine na majhni planoti. Tudi to
taborišče je sprejemalo predvsem novince, ki so v partizane odhajali iz Ljubljane.45 Veliko
število novih prišlekov na Ključu v svoji knjigi Križpotja na kratko opisuje tudi Karel
Leskovec: »Neprestano so prihajali k nam terenci iz ljubljanske okolice. Zdelo se mi je, če bo
šlo tako naprej, bodo kmalu vsi Ljubljančani na Ključu.«46 7. maja so prav ti, sicer slabo
oboroženi in neizkušeni borci, uspeli odbiti napad Italijanov, ki so se umaknili nazaj v
Ljubljano.47

5. 2 GADOVA ČETA

Tretja grupa odredov je konec aprila 1942 dala ukaz za ustanovitev Notranjskega odreda.
Odred so od začetka sestavljali trije bataljoni, v maju in juniju pa sta bila ustanovljena še 4. in
5. bataljon. Dogajanje na preučevanem območju zadeva predvsem 4. bataljon, ki je nastal iz
že omenjene 4. čete 1. bataljona NO. Horjulska četa se je v bataljon preformirala 5. junija
zaradi velikega števila borcev, ki so se pridružili četi. Novoustanovljeni bataljon je štel 122
borcev, sestavljale pa so ga tri čete. Za komandanta bataljona je bil postavljen Anton Curk 42

Hribernik, Dolomiti v NOB, 126-127 in Logar, Spomini, 376 in Janko Maček, rojen 1931, zapiske pričevanja
hrani avtor.
43
Hribernik, Spomini, 40.
44
Logar, Spomini, 374.
45
Hribernik, Spomini, 50 in Logar, Spomini, 376.
46
Leskovec, Karel. Križpotja. Ljubljana: Zavod Borec, 1967. str. 125.
47
Hribernik, Spomini, 51
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Gorjan. Komandir prve udarne čete je postal Peter Cafuta - Gad, politična komisarka pa
Rezka Seničar. Tako Gad kot Gorjan sta bila glede na zapise Karla Leskovca pred tem člana
Vrhniškega voda.48 Cafuta je bil bivši orožniški narednik doma s Štajerske, star kakih 35 let.
Tako iz arhivskih virov (slike 5, 6, 8, 11, 12, 13) kot zapisanih spominov Gadovih sodobnikov
je razvidno, da je večino revolucionarnega nasilja na območju Horjulske doline izvajala prav
udarna četa 4. bataljona NO s komandirjem Petrom Cafuto na čelu. Njegove akcije,
rekvizicije in likvidacije so segale tudi prek meja Horjulske doline in v tej raziskavi niso
obravnavane. Na tem mestu so kratko omenjene le nekatere, ki nakazujejo način delovanja te
enote tudi na preučevanem območju Horjulske doline.
Ena izmed takih akcij je bila likvidacija gostilničarja in posestnika Franca Češnovarja 4.
junija 1942 v Polhovem Gradcu. V napadu je bil udeležen tudi Franc Leskovec, ki o dogodku
tudi poroča. Po vdoru v hišo je Gad zelo na kratko zaslišal gospodarja, nato izza pasu potegnil
pištolo, povedal gospodarju, da je v imenu OF aretiran in likvidiran ter ga pred ostalimi
družinskimi člani ustrelil v glavo. Po Leskovškovih zapisih Češnovar še ni bil mrtev, zato je
Gad pristopil k njemu, se sklonil in mu čisto od blizu v tilnik zadal še dva strela. Ostali člani
enote so si napolnili nahrbtnike z bogatim plenom in nato odšli.49

Slika 5: Kratko poročilo Petra Cafute, ki zadeva likvidacijo gostilničarja Franca Češnovarja. 50

Svojega komandirja Leskovec označi kot pogumnega, izkušenega in dobrega vojaka. Za
politično vzgojo svojih borcev naj se ne bi preveč zanimal. Bil je strog, ugovarjati mu je bilo
tvegano, saj je že najmanjši prestopek kaznoval s pištolo.51 Podobno Gada opisuje tudi Rudolf
Hribernik - Svarun, ki je bil za časa Cafutovega poveljevanja 1. četi 4. bataljona NO prav tako
član te enote. Pomenljiv je stavek, ki ga zapiše v svojih spominih: »Njegova nečlovečnost in
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celo okrutnost je prihajala do izraza posebno pri nekaterih tedaj opravljenih usmrtitvah
narodnih izdajalcev in pri rekvizicijah njihovega imetja.«52
Dan po likvidaciji Franca Češnovarja so Gad in njegovi na Črnem Vrhu ubili še
štiriintridesetletnega Matevža Bogataja o čemer priča tudi slika 6.53

Slika 6: Zabeležka o umoru Matevža Bogataja s Črnega Vrha.54

Gadovo nasilništvo, ki bo delno predstavljeno v nadaljevanju naloge, je sčasoma postalo
preveč obremenjujoče za partizansko vodstvo, vplivalo pa je tudi na odnos civilnega
prebivalstva do partizanske vojske in OF nasploh. Nekako sredi avgusta 1942 je bila udarna
četa, kateri je poveljeval Peter Cafuta, preimenovana in je postala navadna četa. Gad sam je
bil premeščen v novo varnostno četo, ki se je tedaj zadrževala v okolici Vrhnike. Ni pa bil
postavljen za komandirja te nove čete, kar je bojda zelo zameril nadrejenim. Tudi v novem
okolju je izvajal podobne prijeme kot v preteklosti. Višje strukture v partizanski vojski so
Gada obsodile na smrt, saj naj bi bil nevaren za teren in vzgojo mladih partizanov ter naj bi
koval zaroto proti svojemu komandirju. Verjetno nekje sredi oktobra je v okolici Žibrš, pred
napadom na Hotedršico, partizan znotraj Gadove skupine smrtno obsodbo izvršil. Med
spanjem v taborišu je Cafuto z bližine ustrelil v glavo. Truplo so zakopali nedaleč od
taborišča.55
Da je malo verjetno, da so enote, ki so izvajale tovrstne akcije to počele na lastno pest v svoji
doktorski disertaciji ugotavlja že Jože Možina56 Slednje potrjuje tudi dopis viden na sliki 7
sekretarja okrožnega komiteja Komunistične partije Notranjska II enemu izmed komisarjev v
enoti, ki je delovala v bližini preučevanega območja. V dopisu nadrejeni enoti nalaga, naj
nekemu oškodovancu vrnejo zaplenjeno blago, saj naj bi le to bilo odvzeto po krivici. Na
začetku sporočila pa jasno oriše strukturo poveljevanja.57
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Slika 7: Dopis sekretarja okrožnega komiteja Komunistične partije Notranjska II enemu izmed komisarjev v
enoti, ki je delovala v bližini preučevanega območja.58

5. 3 PRVA ŽRTEV REVOLUCIONARNEGA TERORJA V DOLINI

Termina revolucinarno nasilje ne gre uporabljati vse povprek. Pojem zaznamuje umore,
mučenja, nasilne rekvizicije zagrešene s strani partizanske vojske. V večini primerov so bile
žrtve tovrstnega nasilja civilisti, s strani partizanov obsojeni kot izdajalci slovenskega naroda.
Ta diplomska naloga poizkuša med drugim prikazati neresničnost partizanskih pavšalnih
obsodb posameznikov in celih družin na območju Horjulske doline. Tovrstnega terorja se na
da opravičiti z vojaškimi razlogi ali pa z obtožbami o kolaboraciji žrtev z okupatorji.
Revolucionarno nasilje je bilo posledica osebnih obračunavanj in zamer, ideološkega
odstranjevanja političnih nasprotnikov in potencialnih oporečnikov za lažji prevzem oblasti
po vojni in pa mestoma plod razrednega boja proti ekonomski, meščanski ali predvojni
plemiški eliti.
Prvo dejanje Narodno osvobodilnega gibanja, ki nedvomno spada v kategorijo
revolucionarnega nasilja, je umor trgovca Janeza Erbežnika iz Zaklanca 21. aprila 1942.
Zaklančan je bil star 63 let, umorjen pa ob cesti blizu Horjula.59 Obtožen je bil vohunjenja in
izdajanja informacij Italijanom. Kot lokalni trgovec je z njimi verjetno prihajal v rednejše
stike, kar ga je stalo življenja. Erbežnika se v svojih zapisih spominja tudi mentor judovskim
beguncem, ki so v tem času še vedno bivali na gradu Lesno Brdo. Josef Indig sicer napačno
navede datum smrti, kjer se ušteje za približno dober mesec. Pomenljivejši pa je njegov opis
tragičnega dogodka aprila 1942: »Neke noči v začetku junija so prišli partizani v njegovo hišo
in zahtevali, da gre z njimi, če ne, bo dobil kroglo v glavo. Odpeljali so ga v gozd, kjer ga je
sodišče obsodilo na smrt zaradi izdaje. Nihče ni pojasnil, kaj naj bi bil izdal. Kmalu po
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Prav tam.
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obsodbi so ga ustrelili in pustili ležati ob cesti (verjetno Horjul-Vrhnika). Na njem je bil listič
z napisom »Izdajalec«. Zjutraj so ga našli kmetje in prenesli v njegovo hišo.«60 Dokazov, ki bi
podkrepili obtožbe partizanov, ni. Tudi Indig jim ne verjame, saj je Erbežnika v času bivanja
na gradu osebno spoznal. Cene Logar prav tako poroča o uboju zaklanškega trgovca, vendar
le v oziru italijanskih aretacij, ki so sledile v tednih po umoru, Erbežnika pa označi za
okupatorjevega špijona. Kot glavni sekretar in organizator OF na območju je za načrtovano
akcijo nedvomno vedel. Gadova zabeležka na sliki 8 omenja rekvizicijo pri Erbežnikovih, ki
so jo izvedli 8. junija, dober mesec po njegovi smrti. Možno je, da je Jud Indig, ki Erbežnikov
umor postavlja v mesec junij, datuma dogodkov zamenjal.

Slika 8: Zabeležka podpisanega Petra Cafute-Gada o rekviziciji pri Erbežnikovih.61

Smrt horjulskega trgovca omenja tudi zapis pogovora načelnika štaba XI. Armadnega zbora z
visokim komisarjem za Ljubljansko pokrajino, datiran 23. 4. 1942. Tretja točka se glasi.
»Umor v Horjulu: visokemu komisarju se je sporočilo, da umorjeni ni bil italijanski konfident,
marveč je imel poslovne zveze s partizani. Torej ni podlage za uresničenje prvotne ideje, da
uvedemo represalije. Visoki komisar se je strinjal« Zgodovinar dr. Tone Ferenc ob zapisu
60
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pogovora zabeleži svojo opombo: »Misli morda na Janeza Erbežnika, trgovca in posestnika iz
Zaklanca 6, ki je bil ustreljen na cesti blizu Horjula 21. aprila 1942.62 Italijanskih represalij
nad domačini po dogodku res ni bilo. Sledile pa so areteacije posameznikov osumljenih
sodelovanja z OF. Kot že omenjeno, se je prav tem aretacijam z odhodom v ilegalo izognil
sekretar Cene Logar. Janeza Erbežnika so nekaj dni po smrti pokopali na domačem
pokopališču v Zaklancu.

6. ESKALACIJA IN VRHUNEC REVOLUCIONARNEGA NASILJA
6. 1 GLINARJEVA DEKLETA

Slika 9: Druga in tretja z leve sta Francka in Ivanka Skopec. Skupina je fotografirana na Dobravi spomladi leta
1941.63

28. aprila 1942 so partizani z domačije v Stranski vasi pri Dobrovi na Ključ odvedli Marijo,
Francko in Ivanko Skopec, po domače Glinarjeve. Obdolžene so bile sodelovanja z Italijani.
Najstarejša je imela nekaj čez dvajset let, najmlajša pa dvajset še ni dopolnila. Vse tri so
ustrelili in zakopali na bregu v bližini taborišča na Ključu. Mlajši brat je bil ubit kot
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domobranec leta 1945.64 Otipljivih razlogov za umor treh sester ni. Prav tako ni znano ali je
kakšen izmed partizanov vrgel oko na katero izmed mladih deklet.
Poizvedovanje za krajem smrti treh sester se je začelo leta 1992 po odkritju spomenika žrtvam
revolucije na Dobrovi. 16. Oktobra 1994 so sorodniki skupaj z Društvom za ureditev
zamolčanih grobov na mestu, kjer so bila dekleta zakopana, postavili spominski križ. Žrtev
niso prekopali, saj so pogrebno slovesnost opravili na mestu pokopa.65

Slika 10: Blagoslovitev križa in pokop žrtev na lociranem prikritem grobišču žrtev na hribu Ključ. 66

6. 2 UMOR TARKUŽEVIH
6. junija 1942 sta bila na Drenovem Griču umorjena železniški postajonačelnik Franc Tarkuž
in njegova žena Frančiška. Sliko dogodkov nam spet podaja Josef Indig: »Te dni sem bil na
železniški postaji na Drenovem Griču. Začudila me je nenavadna tišina. Ko sem vprašal za
načelnika postaje, so mi povedali, da so našli njega in ženo ustreljena. Izdajalec? Ni mogoče
verjeti, saj sem večkrat govoril z njim in oba sva se pritoževala nad fašisti. Kakšen občutek
predstavljati si znanca, kako leži kot izdajalec v lastni krvi.«67 Postajonačelnika z Drenovega
Griča se v svojih spominih spomni tudi 16. julija ob odhodu Judov z Lesnega Brda proti
64
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Italiji. Ob čakanju na vlak premišljuje: »Tukaj je bil umorjen postajonačelnik. Verjetno ga je
pokončal Černi!«68 Indigov zapis nakazuje na Marjana Keržiča – Crnega, ki je bil ob
ustanovitvi 2. bataljona Dolomitskega odreda mesec dni po smrti Tarkuževih imenovan za
kamandirja 3. čete. Ime Černi se v Indigovih zapisih pojavi že prej. Dan pred odhodom v
Italijo so grad, kot že velikokrat do sedaj, zopet obiskali partizani. Poveljnik te enote je bil
Černi, ki je bil takrat, ker gre verjetno res za Marjana Keržiča, že komandir 3. čete. Le ta se je
gibala po širši okolici Lesnega Brda. Partizani so želeli, da se jim judovski mladostniki
pridružijo v boju proti okupatorjem in so jih sprva zmerjali z izdajalci zaradi njihovih namer
po odhodu. Po pogovoru z Indigom so svoje zahteve vendarle opustili in jim izrecno
zagotovili, da jih pri odhodu v Italijo ne bodo ovirali. O Černemu (Crnemu) Indig piše, da naj
bi bil iz Osijeka in da sta komunicirala v hrvaščini. Bil naj bi tipičen tip malega komandanta,
primitiven in zagrizen borec ter navajen nasprotnika uničiti po hitrem postopku. O njem naj bi
bilo tudi znano, da brez usmiljenja likvidira izdajalce. 69 Indigovi opisi Černega bolj ustrezajo
osebnosti Petra Cafute-Gada, tedaj komandirja udarne čete 2. bataljona Dolomitskega odreda.
Akcije slednjega so odmevale po Horjulski dolini in okoliških krajih. Nedvomno je tudi Indig
slišal za govorice, da neki partizanski komandant seje smrt po dolini, ni pa točno poimensko
vedel zanj. Bolj verjetno je, da je ob obtožbi Crnega za smrt Tarkuževih, pravzaprav imel v
mislih Gada. Ker pa je Indigova kronika nastajala leta po vojni, se je Jud spomnil le Crnega, s
katerim je bil v stiku in ki je Lesno Brdo s svojo četo obiskal dan pred njihovo selitvijo v
Italijo.

Slika 11: Krajši zaznamek glede izvedene likvidacije postajonačelnika Tarkuža in njegove žene.70

Gad v svojih kratkih poročilih omenja akcijo, ki so jo izvedli nad zakoncema. Označi ju za
kulturbundovca in fašista.
Razlog za smrt postajonačelnika in njegove žene bi lahko iskali v naravi njegovega poklica.
Kot pomemben uslužbenec na strateški železniši trasi bi lahko zelo koristil partizanom. Morda
je prekinil ali zavrnil sodelovanje z njimi, saj je odgovarjal tudi italijanskim oblastem. O
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težkem položaju, v katerem se je znašel Tarkuž, priča ena izmed obravnavanih točk na
sestanku s poveljnikom XI. armadnega zbora 10. 5. 1942. Točka 2 obravnava ukrepanje zoper
železničarje, ki se upirajo delu. Predvsem gre za izostanke z dela in ostale aktivnosti po
navodilih OF. Predpisana kazen za kršitev je takojšnja vojaška zasedba kolodvora in streljanje
obtoženih.
Ligojni.

71

Zakonca Tarkuž so po navedbah domačinov pokopali na pokopališču v Veliki

72

Dan za tem, 7. junija je ista partizanska skupina ob 12.45, prav tako na Drenovem Griču, ujela
učitelja Belina in ga kasneje umorila. Pozno popoldne pa so v Dolenji vasi ubili še posestnika
Blaža Dolenca.

6. 3 PARTIZANSKE REKVIZICIJE
V tem obdobju Gad poroča o nekaterih rekvizicijah, ki so se dogajale na preučevanem
območju. 11. junija je njegova enota poskušala z rekvizicijo na Dobrovi, ki pa se ni izšla po
njihovih načrtih. V beg je partizane pognala italijanska patrulja.73

Slika 12: Zabeležka o neuspeli akciji na Dobrovi.74
71
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Dan za tem, 12. junija, pa so Gad in njegovi rekviirali na Brezovici pri Pezdirjevih, kjer so
zaplenili tri konje, obleko in hrano.75

Slika 13: Poročilo o rekviziciji na Brezovici.76

Partizanske obiske domačij z namero zaplembe premoženja je pogostokrat spremljalo
nepotrebno izživljanje in izpadi protagonistov takih akcij. Dva tovrstna primera opisuje Stane
Kavčič - Đuro v dopisu, kjer zahteva kazen za partizane, ki so izvedli rekviziciji in vrnitev
premoženja lastniku. Ženske, ki so iz shrambe odnašale dobrine, so kričale in se po njegovih
besedah vedle hohštaplersko, ob nekem drugem dogodku pa so partizani brez razloga do smrti
pobili nekega psa.77 Omenjeni rekviziciji sta se sicer dogodili izven ožjega območja Horjulske
doline, vendar lahko služita kot primera partizanskega postopanja, saj ju je izvedel 4. bataljon,
s katerim smo se v nalogi že srečali.

Slika 14: Kritika dogajanja ob nekaterih rekvizicijah s strani Staneta Kavčiča - Đura.78

6. 4 NOČNA OBISKA MRAVLJETOVE IN BASTIČEVE DOMAČIJE
Ponoči 13. junija 1942 so partizani v domači hiši na Brezovici umorili 3 Mravljetove: očeta
Antona ter sinova Franceta in Vinka. Sina Toneta so odpeljali v gozd in ga ni nihče nikoli več
videl.79 Umorjen in zakopan je bil na Ključu. Njegovega groba še niso odkrili. Franc
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Leskovec o tem dogodku poroča iz prve roke, saj je bil tedaj prisoten v taborišču, Toneta pa
je tudi kar dobro poznal: »Zvečer ob sončnem zahodu so ga odpeljali na hrib nad taboriščem.
Pok iz pištole je pomenil, da se je za vedno umiril«.80 Mravljetovi so bili na nek način
povezani s še eno družino, od katere je turbulentni čas druge svetovne vojne terjal visok krvni
davek. Pri Bastičevih v Ljubgojni je nekaj časa bivala horjulska učiteljica Tončka Slana,
doma iz Brezovice. Njen mož je bil že omenjeni Tone Mravlje. Prav 13. junija je bila Tončka
na obisku pri Bastičevih, zato se je izognila partizanskemu napadu. Sicer noseča se je zgodaj
zjutraj odpeljala domov, ne vedoč za dogodke pretekle noči. 81
Naslednjo noč 14. junija 1942 je skupina partizanov prišla k Bastičevim. Oče in dolgoletni
župan Horjula Janez Bastič je bil po svoji funkciji zadolžen tudi za skladiščenje in
razdeljevanje hrane v občini. Sprva je dopuščal, da so si tudi partizani skrivaj jemali živeža iz
občinskih skladišč. Slednji pa naj bi zahtevati vedno večje količine dobrin. Župan je začel
odklanjati pomoč partizanom, saj je bil glede vseh opravil primoran dogovarjati se tudi z
italijanskim uradom. Z izdatnejšo pomočjo partizanom pa bi odtegoval hrano že

tako

obubožanim prebivalcem. Župan je bil pod vse večjim pritiskom tako s strani okupatorjev kot
OF. Z omenjenimi dejanji in svojo klerikalno usmerjenostjo se je močno zameril
partizanom.82 Hčerka Marica se spominja, da sta bila v tem času oče Janez in mama Marijana
polna skrbi. Družina je ponoči le redko zatisnila oči. »Kar čakati moramo, pripravljen sem na
vse. Nikjer nisem več varen«, je govoril župan. Da je Bastič po umorih v Ljubljani in umoru
trgovca Erbežnika nekako pričakoval obisk partizanov, priča tudi Franc Žakelj, ki se
spominja, da naj bi njegov oče župana prav v tem času srečal ob cesti blizu Horjula. V tihem
pritajenem pogovoru naj bi mu Bastič priznal svoje skrbi.83 Zaščite zase in svojo družino
Bastiči pri italijanski policiji niso iskali. Ob prihodu partizanov se je najstarejši sin Tone skril
med slamo. Pozneje je sestri Marici razkril, da ga je partizan, ki je stal dobesedno na njem
nedvomno čutil, vendar je svojim tovarišem vseskozi govoril: »Saj ga ni tukaj, iščimo
drugje.« Očeta Janeza so stražili na dvorišču, mama Marijana pa jim je hitela odpirati omare,
od koder so na voz nalagali, obleke, čevlje, kuhinjski pribor, moko, prekajeno meso in ostale
dobrine, zbrali pa so tudi nekaj glav živine in dva konja. Med nasilno rekvizijo so vstopili še v
prostore, kjer sta včasih bivala Mravljetova. Poveljnik, ki je v spalnici zagledal njuno poročno
sliko, naj bi rekel: »Ta je že dober, ta je že naš.« Župan Bastič, takrat star 64 let, je bil
80
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obtožen izdajanja, partizani pa so se odločili, da bodo hkrati odvedli tudi mamo Marijano,
staro 62 let. Polno natovorjen voz plena se je z ujetnikoma napotil iz Ljubgojne proti
Vrzdencu, nato pa po kolovozu proti Zagorici. Ob cesti so župana pobili s topimi predmeti,
ženo pa ustrelili v tilnik. Natovorjeni partizani so se po opravljenem umoru na Ključ vračali
po drugi poti, da bi se izognili Italijanom v Horjulu. Žrtvi so pokopali v torek 16. junija v
Horjulu. Kropljenja in pogreba se je udeležilo veliko domačinov iz večih vasi v Horjulski
dolini in deset duhovnikov. Trije sinovi so se na pogreb iz Ljubljane pripeljali z avtomobilom.
Partizani so pričakovali, da bodo potovali z vlakom do Drenovega Griča in nato pot
nadaljevali peš, zato so pripravili zasedo nad Lesnim Brdom. Vožnja z avtomobilom preko
Dobrove jim je rešila življenje. Posebno prizadeta je bila takrat mama župana Janeza Bastiča.
Stara 92 let je na pogreb pripešačila iz kako uro daleč oddaljene Povževe domačije v hribih
nad Horjulom.84

Slika 15: Spominsko obeležje na približnem kraju smrti zakoncev Bastič. 85
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Italijanske represalije nad prebivalstvom so sledile hitro. V zaporu v Ljubljani je bilo izbranih
osem fantov, ki so bili doma iz Logatca. Z vlakom so jih 23. junija pripeljali na Vrhniko in
odvedli proti Horjulu ter jih v bližini postrelili. Kasneje so dobili duhovnik in domačini
dovoljenje od Italijanov, da jih pokopljejo na horjulskem pokopališču. Italijanska usmrtitev
osmih logaških talcev naj bi bila dokaz, da je Bastič res sodeloval z okupatorji.86 Jud Indig
nadaljuje prej omenjeni zapis o umoru trgovca Erbežnika: »Kmalu potem je bil ustreljen tudi
horjulski župan Janez Bastič, hkrati z ženo in sinom (Indig napačno omenja tudi umor sina).
Izdajalec? Kaj, kako in kje je kaj izdal, tudi tokrat ni bilo pojasnjeno.«87 Indig še zapiše, da
ljudje po celi Sloveniji govorijo o izdajalcih in da lahko vsak mimogrede dobi kroglo v glavo
ter, da so med »partizansko« vojno zaradi krvavega maščevanja bolj trpeli Slovenci kot pa
fašisti.88 V svojih spominih partizanom ni preveč naklonjen, čeprav se sam svetovnonazorsko
nagiba na socialistično stran. Tudi med bivanjem na Lesnem Brdu so Judje posedovali in
prebirali različno levo usmerjeno literaturo ter tisk.

Slika 16: Župan Janez Bastič jeseni 1941.89

Slika 17: Marijana Bastič pomladi 1942.90

Zanimivo je, da Cene Logar v svojih spominih niti enkrat ne omeni umorov ali obsodb
domačinov v krvavi pomladi in poletju 1942. Pri beleženju ostalih dogodkov je zelo dosleden,
zato izpuščanje določenih kaže, da je bilo neljubo dogajanje namenjeno pozabi. Glavnega
protagonista začetkov OF in partije ter Kidričevega večletnega sodelavca je po vojni sicer
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doletela tragična usoda. Po koncu druge svetovne vojne je bil član agitpropa CK KPS in celo
načelnik ideološkega oddelka. Tri leta je bil nato predavatelj na ljubljanski univerzi. Februarja
1949 so ga aretirali. Do novembra 1953 je bil nato zaprt v Ljubljani in na Golem otoku. Junija
1958 je bil Logar zopet zaprt in izpuščen šele novembra 1962. Skupaj je v zaporu preživel
približno sedem let.91 Kljub dogodkom, ki so po vojni neposredno zadevali njega in njegovo
družino, v svojih spominih ne dvomi o upravičenosti dejanj in akcij, katerih del je bil med
drugo svetovno vojno.

6. 5 POZABLJENA ROMSKA DRUŽINA
Nekje okoli leta 1936 je v Horjul dospela razširjena romska družina. Eden izmed članov naj bi
bil rojen v Horjulu. Rom Blaž je nekako uspel dokazati svojo domovinsko pravico in župan
jim pomoči ni mogel odreči. Na pleča občine ter župana Bastiča je padlo breme za osnovno
preskrbo družine. Romov, ki so potrebovali streho nad glavo je bilo okoli deset. Mojca
Kavčič-Potrebuješ v svojih spominih navaja, da so skupino sestavljali poglavar, in njegova
žena z otroki ter starejši Rom, verjetno brat gospodarjeve žene. Nekateri otroci so bili že
odrasli. Domačini so se otepali županovih prošenj po odstopitvi kakšnega objekta. Bastič si je
prizadeval, da bi se Romi naselili v eno izmed na pol podrtih hiš v okolici. Lastnik na to ni
pristal in je rajši s svojimi sinovi podrtijo na svoji zemlji s krampi in motikami podrl do
konca. Župan je bil tako primoran prišlekom odstopiti del svoje zemlje. Družina se je naselila
v kamnolomu pri Lipalici nedaleč od Horjula, kjer so jim sezidali manjšo leseno barako.
Romska družina je kmalu sproščeno zaživela v svojem novem domovanju. Po hišah so redno
hodili prosit za mleko, zabelo, seno in druge dobrine. Eden izmed zanimivih vsakdanjih
dogodkov je slikovito opisan v knjižici Ujeti spomini Modrijanove družine. Romski konji so
se venomer pasli po tujih poljih in travnikih. Nekega dne naj bi konje na Modrijanovih poljih
zalotil sin Jože. Med podenjem konj se je preveč približal romskemu taboru. Štiri ženske in
starejši moški so zagnali vik in krik in se pognali za Jožetom, da ga ulove. Modrijanov ata je
bežečega sina opazil v daljavi in mu z nožem v roki stekel naproti. Romi so se ob pogledu na
orožje zaustavili in fanta pustili pri miru. Ata je hotel od Romov izvedeti, kdo jim je dovolil
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pasti konje na njihovi njivi. Rom Blaž je mu odgovoril: »Ciganski poglavar!« Tako se je
namreč imenoval sam.92
Družina je na območju bivala 6 let. Neke noči v juniju je družina izginila, njihovo leseno
kolibo v kamnolomu pa so krvniki zažgali. Romov domačini niso videli nikoli več. Partizani
so družino odvedli, pobili pa naj bi jih na Rupah. Mojca Kavčič-Potrebuješ v svojih spominih
ponuja razloge za likvidacijo družine, ki se zdijo zelo verjetni. Romi so se neprestano potikali
po dolini, verjetno so dobro poznali vse gozdne poti in se morda tudi srečevali s skritimi
partizani.93 Njihovo nekontrolirano potikanje in poznavanje terena bi partizanom lahko
predstavljalo grožnjo. Upoštevajoč čas množičnih nasilnih partizanskih akcij pa se sam po
sebi ponuja še en možen scenarij njihovega izginotja. Med vsakdanjim pohajkovanjem, bi
kašen izmed Romov lahko bil priča kakšnemu izmed neljubih dogodkov, ki naj bi sicer ostali
skriti in pozabljeni.

Slika 18: S številko 507 je jugovzhodno od Horjula označena lokacija prikritega grobišča v Rupah. Grobišče še
ni bilo arheološko raziskano.94
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6. 6 UMOR VALENTINA LAVRIŠE IN POŽIGA LJUBGOJNE TER LIGOJNE
Na nedeljo 29. junija so partizani sredi dne potrkali na vrata Lavriševe domačije v Horjulu. S
seboj so odvedli sina Valentina Lavrišo. Dopoldne je bil Valdi še pri sveti maši, kjer se je
redno udeleževal petja na koru. Kmečki sin je bil izučen za pleskarja in se je na delo vozil v
Ljubljano. Menda naj bi bil član Zveze mladih katoliških delavcev oziroma Delavske
katoliške akcije, kar bi lahko bil povod za njegovo usmrtitev. Valdi naj bi bil mučen in
prisiljen sam skopati svoj grob.95 Knjiga V znamenju Osvobodilne fronte izdana leta 1943 ob
imenu Valentina Lavriše navaja tudi zaznamek »zaklan«. Nekateri menijo, da naj bi bil tudi
Lavriša zakopan nekje na Rupah.96

Slika 19: Umorjeni Valentin Lavriša.97

Tragičnemu dogodku je 1. julija sledil italijanski požig Ljubgojne pri Horjulu. Enota
Savinjskega odreda naj bi v bližini vasi Italijanom pripravila zasedo. Italijani so se maščevali
s požigom vasi.98 Marica Cerar-Bastič se dogodka spominja drugače. Pravi, da je četa
italijanskih vojakov res korakala skozi vas. S hriba nad hišami se je oglasila ena sama
strojnica in ranila tri italijanske vojake. Napadel naj bi jih en sam domačin, ki je malo prej
pritekel iz vrzdenške smeri in nato zbežal. Nekaj hiš v vasi se tisto popoldne ni vnelo, zato so
šli nekateri vaščani v Horjul prosit karabinjerje, naj ohranijo vsaj preostale hiše. Italijani so
obljubili posredovanje pri vojaških oblasteh. Domačini so se malce pomirili. Nekateri so svoje
imetje zopet znosili v hiše in hleve. Naslednji dan so se vojaki vrnili in požgali še prostanek
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vasi.99 Pripoved o enem samem partizanu, ki strelja na Italijane v svojem pričevanju podaja
tudi Justin Stanovnik rojen nedaleč stran v vasici Lesno Brdo.100
Čez osem dni 9. julija so okupatorji požgali še vas Ligojno pri Vrhniki, ubili pa so tudi nekaj
domačinov. Represalija je bila posledica partizanskega streljanja na Italijane, ki so skušali
popraviti prekopano cesto Vrhnika – Ligojna - Horjul.101

7. DOLOMITSKI ODRED
Glede ustanovitve Dolomitskega odreda kroži nekaj nejasnosti. Zagotovo drži, da je bil
ustanovljen nekje med 1. in 6. julijem 1942. Zaradi razpršenosti enot je bil ustanovljen na
dveh mestih in sicer na Ključu in pa na Vranjih pečinah. Novoustanovljeni odred se je
formiral iz dotedanjega 4. bataljona NO in iz skupine Rakovške čete in je bil sprva dokaj
maloštevilčen. Po ustanovitvi udarne čete Dolomitskega odreda je njeno poveljstvo prevzel
Peter Cafuta - Gad, za politično vzgojo borcev pa je tudi tokrat skrbela Rezka Seničar.
Neposredno odgovoren za revolucionarno nasilje nad prebivalstvom in tudi znotraj samih
partizanskih vrst, je bil poleg Gada v novoustanovljenem odredu namestnik komisarja odreda
Roman Potočnik.102 Le ta je nekaj časa opravljal tudi dolžnosti glavnega komisarja. Franc
Leskovec sam priznava, da je utrjeni predvojni komunist odlično poznal zgodovino ruskega
boljševizma, se nad njim navduševal in v enoti močno uveljavljal boljševiške postopke. Med
večino soborcev je sejal strahospoštovanje in bil nepriljubljen. Tudi Potočnikova zasluga je
bila, da je imel Gad toliko svobode pri mahanju s pištolo.103 Določene čete Dolomitskega
odreda so tako nasledile udarno četo 4. bataljona NO na čelu izvajanja revolucionarnega
nasilja nad prebivalci Horjulske doline in širše.
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7. 1 DOLOMITSKA REPUBLIKA
Nekakšno pol osvobojeno ozemlje je na območju Dolomitov obstajalo že pred ustanovitvijo
Dolomitskega odreda. V smeri Horjul - Polhov Gradec, Horjul - Drenov grič in pa Horjul Dobrova so je okupator premikal le še ob redkih priložnostih. Večinoma so se zadrževali v
utrjenih postojankah, premike njihovih konvojev pa je spremljalo močno oboroženo
spremstvo. Z ustanovitvijo in krepitvijo odreda se je utrjevalo tudi osvobojeno ozemlje. Tako
stanje so partizanske enote uspele ohranjati nekako od poletja 1942 do pomladi 1943.
Še poseben pomen je to področje dobilo, ko se je slovensko partizansko vodstvo med
ofenzivo na Dolenjskem in Notranjskem moralo iz Roga umakniti v Podlipoglav. Zatem so se,
zaradi taktičnih razlogov odločili za prihod v Polhograjske dolomite, kjer so se zadrževali od
oktobra 1942 do aprila 1943. To območje in z njim tudi Horjulska dolina je postalo v tem
obdobju ključno področje delovanja OF. Ofenziva okrepljenih italijanskih čet in posameznih
posadk vaških stražarjev v pomladi leta 1943 je povzročila, da se je partizansko vodstvo po
skupinah iz Dolomitov preselilo v Kočevski Rog.104

8. POSLEDICE KRVAVIH DOGODKOV V DOLINI POLETI LETA 1942

Partizanske likvidacije in rekvizicije so močno zaznamovale tedanje življenje v Horjulski
dolini. Ljudje so bili prestrašeni in so se bali za svoje imetje in pa predvsem življenja. Do
srede julija 1942 je neposredno kot posledica partizanskega nasilja v Horjulski dolini padlo
štiriindvajset ljudi. Če bi upoštevali še umore v okoliških krajih, za katere so tudi tukajšnji
domačini nedvomno vedeli, je številka še večja. Velik vpliv na razpoloženje tukajšnjih ljudi
so imeli tudi umori znanih klerikalno usmerjenih osebnosti v Ljubljani. Likvidacijam
vaščanov so navadno sledile zaplembe njihovega premoženja, partizanske rekvizicije pa so še
dodatno otežile vsakdan domačinov. Partizanske zaplembe premoženja je mestoma spremljalo
tudi psihično izživljanje nad žrtvami, kar je strah med ljudmi še povečevalo. Bolj ali manj
smotrne partizanske akcije so se v mnogih primerih končale z množično aretacijo vaščanov,
njihovim izgonom v internacijo, streljanjem talcev in požigom vasi s strani okupatorskih
oblasti. O razširjenem strahu v dolini priča dogodek ob pogrebu horjulskega župana Bastiča in
104
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njegove žene, ko si nihče od vaščanov ni upal peti na koru, čeprav je bil župan od svoje
mladosti do svoje smrti član cerkvenega pevskega zbora. 105
Kot je bilo predstavljeno že v prvih poglavjih raziskave, je bila Horjulska dolina predvojno
večinsko klerikalno usmerjena. Ljudje, ki so brali, so v glavnem prebirali Slovenca, ki že od
začetka ni bil naklonjen OF pod vodstvom KPS.106 Partizansko in okupatorjevo nasilje pa je
tukajšne prebivalstvo od Osvobodilnega gibanja še bolj oddaljevalo.
Dogodki pomladi 1942 pa največjega odmeva niso doživeli v Horjulski dolini, ampak v ne
tako oddaljenem Šentjoštu nad Horjulom. Tu so 17. julija vaščani oraganizirali vaško stražo,
ki naj bi domačine branila predvsem pred nasiljem partizanskih borcev. Tudi v Horjulski
dolini se je počasi vendar vztrajno budila želja po aktivni samoobrambi pred tovrstnim
partizanskim postopanjem. Razmišljanje nekaterih domačinov dobro opišejo besede Lojzeta
Bastiča, kateremu so partizani ubili mamo in očeta. Štirinajst dni po njunem pogrebu pa so
Italijani še požgali domačo vas: »Kar tako pobiti se pa ne dam! Jaz se bom branil!« Ko je
izvedel za ustanovitev Šentjoške vaške straže, se je vanjo nemudoma vključil.107 Kljub težkim
razmeram v dolini pa so poleg Lojzeta Bastiča v Šentjošt odšli le redki. Mnogi se niso strinjali
s tovrstno samoobrambo. Vaška straža se je tako v Horjulu kot največjemu naselju v dolini,
ustanovila šele 5. novembra 1942. Lojze Bastič se je vrnil iz Šentjošta z manjšim številom
stražarjev in okrog te skupine mu je uspelo zbrati več domačinov.108
Po podatkih Inštituta za novejšo zgodovino so partizani 1. septembra 1942 ubili tudi
zasebnico Marijo Potrebuješ iz Horjula, staro oseminpetdeset let. Njeno smrt beleži tudi
knjiga V znamenju Osvobodilne fronte.109
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9. ČAS PO NASTOPU ŠENTJOŠKE VAŠKE STRAŽE
9. 1 NOVAKOVA Z BREZOVICE
Zvečer na veliki šmaren 15. avgusta 1942 sta Janko in Zdravko Novak doma iz Brezovice z
vrtne strani domače hiše zaslišala glas nekega vrstnika, s katerim sta se bojda velikokrat
družila. Ne da bi budila starše, sta se oblekla in odzvala klicu. Nadaljne dogajanje ni povsem
znano, gotovo pa je, da sta bila še isti večer privedena v že večkrat omenjeno partizansko
taborišče na Ključu. To noč je bil v tabor priveden tudi sedemindvajsetletni Vinko Sever, prav
tako doma iz Brezovice, ki o nadaljnem dogajanju tudi poroča. Vinka so zaprli v isto barako
kot brata Novak. Med partizanskim zasliševanjem so se slednji razgovorili in mu celo
pokazali izkopano jamo, kjer bo ležal. Ob povratku v barako je Vinko Novakovima
prigovarjal, naj ob prvi priložnosti poizkusita z begom. V župnijskih knjigah je kot datum
smrti triindvajsetletnega Janka in devetnajstletnega Zdravka zabeležen datum 16. avgust
1942. Ko so brata odvedli iz barake, je Vinko pozorno poslušal, dokler ni zaslišal poka dveh
strelov. Ubili so ju v bregu nedaleč od taborišča. Čakal je v baraki in kmalu izkoristil
nepozornost stražarjev, vdrl na prostost in se pognal v beg. Med tekom po bregu je bil
obstreljen v ramo. Nekako mu je uspelo pribežati nazaj do Brezovice, kjer se je v upanju po
zaščiti zglasil na karabinjerski postaji. Italijani so ga poslali v internacijo v Gonars. Preden je
odšel, so mu dovolili, da je obiskal Novakovo domačijo ter staršema povedal za usodo njunih
sinov. Oba brata so čez slabo leto odkopali pripadniki brezovške vaške straže. Pokopali so ju
na domačem pokopališču na Brezovici 23. maja 1943.110
Oba brata sta bila člana Katoliške akcije oziroma Tomčevih mladcev, organizacije za
sodelovanje laikov v apostolskem delu cerkve. Starejši Janko pa je že diplomiral na Filozofski
fakulteti, kjer je študiral nemški jezik s književnostjo, primerjalno gramatiko indoevropskih
jezikov, južnoslovansko književnost in angleški jezik, pripravljal pa se je tudi na doktorat.111
Družinsko tragedijo je dopolnila smrt najmlajšega Novakovega sina. Leta 1938 rojeni Matevž
je zbolel za angino in manj kot eno leto za svojima bratoma umrl v bolnišnici. Maja 1945 pa
so partizani od doma odpeljali še oseminštiridesetletnega očeta Janeza Novaka, čeprav se ni
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Stanovnik, Justin. »Mesto na gori: Brezovica-Veliki Šmaren 1942 .« Zaveza 2/7 (1992)
Prav tam.
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vključil niti v kasneje ustanovljene oddelke vaških straž, niti v Slovensko domobranstvo.
Videl ga ni nihče več.112
Približno v tem času je svoj konec dočakal tudi že omenjeni grad Lesno Brdo. Partizani so
poslopje požgali zaradi strahu, da bi se v gradu lahko utaborila posadka vaške straže. Igor
Sapač v knjigi Grajske stavbe v osrednji Sloveniji-Notranjska, Ljubljana, kot datum požiga
navaja 18. avgust,113 zgodovinar Žajdela pa 1. septemeber.114 Justin Stanovnik se spominja, da
je ob prihodu požigalcev lastnica gradu težka grajska vrata zaklenila. Partizani so nato vrata
razbili z velikimi tramom, ki so ga našli na dvorišču. Lastnica je zaman na pomoč klicala
Italijane, da bi zavarovali njeno imetje. Grad je bil požgan zjutraj oziroma dopoldne, Italijani
pa so se nato res prikazali okoli četrte ure popoldne okrepljeni z enotami iz Polhovega Gradca
in Vrhnike. Dogodek nakazuje na slabo odzivnost Italijanov ob partizanskih akcijah na
okupiranem ozemlju.115

9. 2 TRAGEDIJE DRUŽIN DOLINAR, FAJDIGA, ZALAZNIK IN HUDNIK
20. novembra zvečer 1942 so partizani obiskali tri družine v vasi Zaklanec v bližini Horjula.
Kraj je bil dokaj blizu Ključa, kjer so se zadrževali partizani. Skoraj do same vasi pa so nočni
obiskovalci lahko prišli po gozdu, kar je prikrilo njihove premike. Partizanska enota je
obiskala družino Dolinar. Po domače so družino imenovali Kašparjevi. Doma so našli
petinšestdesetletnega

očeta

Janeza,

sedeminpetdesetletno

mamo

Marijo

ter

hčeri,

devetnajstletno Ivano in šestnajstletno Bernardo. Trije sinovi so bili v italijanski internaciji,
sin Tone pa je bil član nedavno ustanovljene vaške straže v Horjulu. Hči Angela in dva njena
brata so se ob tem času zadrževali v Ljubljani. Vse štiri družinske člane, ki so jih partizani
našli doma, so odvedli s seboj. Ob tem so po hiši in hlevu pobrali vse, kar se je odnesti
dalo.116
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Slika 20: Janez Dolinar (65 let)117

Slika 21: Marija Dolinar (57 let)118

Obisk so dobili tudi pri Zalaznikovih po domače Grampovčnikovih. Odpeljali so
šestdesetletno mamo Ivano in petindvajsetletno hčer Katarino. Zaradi groženj sta se obe
skrivali v neki podstrešni luknji, oče pa je vsak dan pred vhod v skrivališče postavil omaro.
Kljub temu so partizani mamo in hčer hitro našli, saj so domačini, ki so bili v partizanih,
poznali hišo. Pri družini Fajdiga pa so odvedli še dvaindvajsetletno hčer Marijo.119
Skupaj so torej partizani 20. novembra iz Zaklanca odpeljali sedem ljudi. Še isto noč so vse
pobili nedaleč od vasi, v bližini ceste Zaklanec - Polhov Gradec pri opuščenem kamnolomu v
Prosci oziroma v Širokem potoku. Na kraju dogodka so partizani svoje žrtve zakopali,
Dolinarjeve in Fajdigovo v skupen grob, Zalaznikove pa v neposredni bližini.120
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Slika 22: Ivana Dolinar (19 let)121

Slika 23: Bernarda Dolinar (16 let)122

Slika 24: Mati Ivana Zalaznik (59 let)123

Slika 25: Katarina Zalaznik (25 let)124
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Slika 26: Skromni obeležji na enem izmed mest, kjer so našli pobite:125

Posledica tega, da so žrtve zakopali na dveh različnih krajih je ta, da so bila njihova trupla
najdena ob različnih časih. Dolinarjevi in Fajdigova so bili tako odkopani 19. aprila 1943 in
pokopani naslednjega dne. Ivano in Katarino Zalaznik pa so odkopali šele 2. aprila 1945.
Justin Stanovnik, ki je videl zapise v župnijski knjigi poroča, da ob priimkih Dolinar in
Fajdiga stoji zaznamek »zaklani«. Župnik Nastran, ki je te podatke beležil, je bil prisoten ob
izkopu leta 1943. S seboj naj bi nosil tudi fotografski aparat. Kljub temu, da Nastran s
partizani še zdaleč ni bil v slabih odnosih, kar potrjujeta tudi Cene Logar in Rodolf HribernikSvarun, je bilo po koncu vojne horjulsko župnišče deležno preiskave. Veliko stvari je bilo
odnešenih, nekatere pa so preiskovalci zažgali na župnijskem dvorišču. Zdi se, da je bila
takrat izgubljena tudi župnijska kronika, v katero je župnik Nastran zapisoval medvojne
dogodke v dolini.126
Hribernik v svojih spominih o Zaklanških dogodkih piše takole: »Ko je bila v vasi Zaklanec
odkrita

trojka Katoliške akcije, ki se je, tesno povezana z belo gardo, ukvarjala z

obveščevalno in sovražno dejavnostjo proti NOG, je to trojko ljudsko sodišče obsodilo na
smrt. Z njeno odstranitvijo je bila presekana nadaljna sovražna dejavnost v vasi. Hkrati je bil
enako drastičen ukrep uporabljen tudi proti nekatermi staršem članov te organizacije.«127 Za
obstoj Katoliške akcije v Zaklancu ni sicer nobenih dokazov. Nekateri domačini pa še danes
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pričajo o govorici, ki se je v tistem času širila po vasi, češ, da je prav Hribernika prizadela
neuslišana ljubezen ene izmed zaklanških žrtev.

Slika 27: Spominska plošča v spomin zaklanškim žrtvam
blagoslovljena 25. junija 2017. Obeležje stoji v neposredni bližini morišča. 128

Kljub temu, da so deli Polhograjskih dolomitov spadali pod tako imenovano osvobojeno
ozemlje, s katerega se je okupator v tem času povsem umaknil, je nekatere družine v dolini
prav tu zadelo najhujše trpljenje. Na tem mestu je treba omeniti predvsem primer družine
Hudnik oziroma po domače Martinovčevih. Uradno poročilo, ki naj bi ga konec novembra
1942 izdal štab Dolomitskega odreda pravi, da naj bi partizan Tone Jakše s še parimi tovariši,
med katerimi naj bi bil tudi Ivan Hudnik ropal in izsiljeval po okoliških krajih. Večje tatvine
blaga in denarja naj bi bile prijavljene na Šujici, Utiku, Dobrovi in Zaklancu. Ponoči 24.
novembra naj bi partizani odkrili, kje se Tone Jakše skriva. Obkolili so Hudnikovo domačijo
v Selu pri Dobrovi. Tone naj bi se s svojo materjo skrival v peči. Presenetil ga je mladi
partizan Tonček Češnovar in Tone ga je ustrelil. Nato je vrgel dve bombi, zlezel iz peči in z
nožem napadel še enega partizana. Le ta ga je nato uspel obvladati. Med spopadom je Tone
Jakše izgubil življenje. Po zaslišanju Ane Jakše, Ivana, Francke, Albine, Lojzeta, Ivane,
Matija in Poldeta Hudnika in še nekaterih prič naj bi vsi priznali, da so načrtovali rop, ga
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izvedli in si nato delili naropani plen ter skrivali partizana Toneta. 129 Podobno zgodbo v
Spominih podaja tudi Svarun.
Kako je mama partizana Toneta, Ana Jakše, končala pri Martinovčevi domačiji, ni točno
znano. V tem času se je nekaj družin zateklo na partizansko osvobojeno ozemlje in bivalo pri
tamkajšnjih družinah. Morda je tudi Ana na ta način prišla v Selo. Če to drži, ne bi bilo nič
nenavadnega, če bi se Tone Jakše pogosto zadrževal pri Hudnikovih. Njegovo dekle pa naj bi
bila Ivana Hudnik, ki je bila v zadnjih mesecih nosečnosti. Zdi se tudi čudno, da bi se
pripadniki družine Hudnik udeleževali roparskih in izsiljevalskih pohodov po okolici, saj še
zdaleč niso bili revni.130 To opaža tudi obveščevalec Karel Leskovec, ki zapiše: »Že po
hišnem poslopju si lahko videl, da spada Martinovec med premožne kmete.«131 Dokaj
neverjetna se zdi tudi okoliščina, da naj bi Tone medtem, ko je v peči ždel s svojo mamo, po
prostoru metal bombe. Možno pa je, da so Hudnikovi pomagali Tonetu pri skrivanju in
hrambi nakradenega blaga, kjer pa se spet poraja vprašanje, koliko je tega sploh lahko bilo.
Tiste noči so partizani torej odpeljali nosečo Ivano, Ivana, ženo Albino, sestri Francko in
Ivano ter brate Lojza, Matija in Poldeta Hudnika. Po zaslišanju so jih verjetno 24. novembra
1942 na Babni Gori pobili in zakopali v plitke grobove. Kmetje naj bi v petdesetih letih med
grabljenjem listja celo naleteli na razpadla trupla, vendar so jih zakopali nazaj in o tem niso z
nikomer govorili.132
V domači hiši so potem, ko je bilo odvedenih sedem članov Hudnikove družine, ostale še mati
Frančiška, njena bolehna snaha Manca in dva otroka. Manca je še isti dan umrla. Pokopališče
je bilo na Dobrovi, kjer se je nahajala utrjena italijanska posadka. Ker moških ni bilo več pri
hiši, so štiri sosede Manco naložile na voz, jo peljale na Dobrovo in jo tam pokopale.
Italijanski vojaki so opazovali nenavaden prizor, niso pa jih ovirali. Doma je ostala le še
sedeminšestdesetletna mati Frančiška, ki se je dvakrat pognala v beg proti Dobrovi, vendar so
jo obakrat prestregli. Tudi njo so nato odvedli proti Babni Gori in jo že na poti tja, ob cesti
ubili. Vnuka so oddali sorodnikom. Po vojni so od dela na cesti odvedli še desetega člana
Hudnikove družine Miho in niso ga več videli.133
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Ko je bila družina izbrisana so se v Martinovčevo domačijo nastanili partizanski voditelji. Tu
je nekaj dni prebil tudi štab odreda. Italijanska pomladna ofenziva je nove gospodarje prisilila
v umik. 12. marca so italijanski vojaki Hudnikovo domačijo požgali.134
Bližnji sorodnik pobitih Alojz Hudnik si že nekaj let prizadeva za rehabilitacijo, odkop, in
primeren pokop žrtev. Pri tem mu pomaga Peter Hribar, nečak zakoncev Hribar, ki sta
posedovala grad Strmol na Gorenjskem. Oba sta umrla kot žrtvi revolucionarnega nasilja.
Peter Hribar je po letih prizadevanj dosegel opravičilo za umor sorodnikov s strani
predsednika Republike Slovenije. Podobno si želi doseči tudi Alojz Hudnik. 23. marca 2015
je arheološka ekipa pod vodstvom Draška Josipoviča pričela z odkopavanji na Babni Gori.
Slednji je vodil tudi izkop že omenjenih zakoncev Hribar. Na mestu izkopa so našli tridelno
ohranjene skelete in nekaj tulcev krogel. Šlo je za posmrtne ostanke oseb ženskega spola.
Žrtve so bile leta 2017 pokopane na pokopališču Dobrova. Obred je vodil pomožni ljubljanski
škof Anton Jamnik.135

Slika 28: Fragmenti treh najdenih skeletov.136
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10. SKLEP
Predvojni živelj v Horjulski dolini in v veliki večini v njeni neposredni okolici je bil kmečki
in večinoma klerikalno usmerjen. Ob napadu na Kraljevino Jugoslavijo so nekateri domačini
pokazali svojo protifašistično držo s prostovoljnim odhodom v kraljevo vojsko. Okupacijo so
tukajšnji ljudje sprejeli s strahom, vendar dokaj mirno. Sprva mehki okupacijski prijemi
italijanskih oblastnikov za življenje v sami dolini niso predstavljali drastičnih sprememb, kar
je razvidno iz obravnavanih spominov horjulskih domačinov. V tednih po okupaciji so
nekateri, predvsem je šlo za že predvojno komunistično usmerjene posameznike, tudi v
Horjulski dolini pričeli z organiziranim odporom proti okupatorju. Glavni pubudnik je bil
glede na vso preučeno literaturo nedvomno Cene Logar, ki je imel zvezo z Borisom Kidričem.
Iz Logarjevih beležk in spominov Marice Cerar-Bastič gre razumeti, da večina domačinov
partizanskega delovanja ni ovirala. Še več, domačini so redno prispevali različne prispevke za
borce v horjulskih gozdovih. Ideološko pa se domačini nedvomno niso poistovetili z idejami,
ki so jih partizani oziroma njihovi najvidnejši predstavniki razglašali po dolini. Svojih
svetovnonazorskih idej niso skrivali, o čemer priča opisana manifestacija z zvezdo nad
Horjulsko dolino, simboli, ki so jih ti borci nosili na svojih kapah, politični pouk med samimi
partizanskimi enotami in ne nazadnje razglašanje idej o spremembi družbene ureditve ob
raznih pogovorih med partizani in domačini. Klerikalno usmerjeni domačini so doma verjetno
brali večinoma časnik Slovenec, ki ni bil naklonjen komunizmu. Nekateri med njimi, kot na
primer župan Bastič, so bili veterani prve svetovne vojne in so že slišali o nasilni revoluciji v
Rusiji in jo odklanjali. Kljub temu so se tudi ljudje iz Horjulske doline odločali za odhod v
partizane, drugi, ki jih ideološko niso podpirali pa povečini njihovega boja proti okupatorju
niso ovirali.
21. aprila 1942 so partizanski borci ubili lokalnega trgovca Janeza Erbežnika z utemeljitvijo,
da izdaja Italijanom. Erbežnik je imel trgovino in prav mogoče bi lahko bilo, da so se
italijanski vojaki ob dolgih dnevih, v sicer precej mirni dolini, včasih zadrževali v njegovi
trgovini. Morda je bilo to dovolj za njegov umor. Tudi italijanski dokumenti dokazujejo, da
trgovec ni bil njihov pomagač. Sledili so umori zakoncev Tarkuž, pa Glinarjevih in
Mravljetovih, župana Bastiča in njegove žene, desetih članov horjulske romske družine in
mladega Valentina Lavriše. Ob tem so se vršile partizanske rekvizicije premoženja, čeprav so
številne družine zaradi vojnih razmer, težko shajale. Ob nemiru v dolini je politiko močno
zaostril tudi italijanski okupator, ki je na vsako partizansko akcijo odgovoril kruto in
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brezkompromisno s požigom celih vasi, streljanjem talcev in izgonom domačinov v
internacijo.
Partizansko nasilje do civilnega prebivalstva je v večini primerov zadevalo prav določen krog
ljudi. To so bili predvsem katoliško usmerjeni domačini in člani Katoliške akcije, pa tudi
trgovci ter včasih večji kmetje. To usmerjeno nasilje tako z vso pravico imenujemo
revolucionarno. Veliko pa je primerov umorov v Horjulski dolini, ki morda na prvi pogled ne
bi sodili v kategorijo revolucionarnega nasilja. V oči bodejo prevsem likvidacije Glinarjevih
in Zaklanških deklet, za katere ni razumne vzročno-posledične razlage. Morda bi razloge za te
smrti lahko iskali v izvajanju partizanskega zastraševanja, ki je na prebivalce doline
nedvomno učinkovalo in dajalo partizanskemu gibanju moč nad domačini. Zaklanški poboj bi
morda bil lahko odgovor na ustanovitev posadke vaške straže v bližnjem Horjulu in kazanje
mišic pred novim nasprotnikom. Ne nazadnje, pa bi ti umori deklet lahko bili posledica
nečednih namenov, s katerimi so krvniki dekleta odvedli z njihovih domov, po opravljenem,
pa so jih v gozdu pokončali.
Partizansko nasilje na preučevanem območju so verjetno v večini primerov izvajali pripadniki
4. bataljona Notranjskega odreda, posebno njegova udarna četa, kasneje pa pripadniki
Dolomitskega odreda. Viri pri tem početju predvsem izpostavljajo Petra Cafuto - Gada pa tudi
komisarja Romana Potočnika, ki sta po svoji krutosti in sadizmu nedvomno izstopala.
Intenzivnost partizanskega revolucionarnega nasilja nakazuje pogled na datume partizanskih
akcij, o katerih poroča Gad. Njegova enota je 4. junija 1942 morila v Polhovem Gradcu in 5.
junija na Črnem Vrhu. Naslednji dan, v soboto 6. junija in v nedeljo 7. so ubijali na Drenovem
Griču in v Dolenji vasi. 8. junija je ista enota rekviirala v Zaklancu, 11. junija na Dobrovi in
12. na Brezovici.
Partizanski sodobniki in sopotniki izpostavljenih, Gada in Potočnika, krivdo za nasilne akcije
povečini prelagajo na njuna pleča. Od krutih umorov se distancirajo ali pa jih sploh izpuščajo
iz svojih, sicer izčrpnih kronik. Zanimivo je, da tako Rudolf Hribernik - Svarun kot Karel
Leskovec pogosto kritizirata Gadovo postopanje in nepotrebno izživljanje nad žrtavmi, skoraj
nikoli pa razlogov za izvršene likvidacije, ki so bili večinoma neutemeljeni. Svarun najde
opavičilo tudi za umor sedmih Zaklančanov, od tega šestih žensk z navedbo, da so v kraju
odkrili trojko Katoliške akcije. Likvidacije so bile torej po njunih opažanjih legitimne, motile
pa so ju

le metode, ki so bile prekrvave za njun okus. Tudi

argument o samovolji

posameznih komandirjev ne vzdrži tehtne presoje. Dokument na sliki 7 jasno orisuje
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poveljniško strukturo partizanskih enot, ki striktno prepoveduje prav tovrstno poveljniško
samovoljo. Pomenljiv je tudi časovni razvoj dogodkov, ki razkriva, da je Gad s svojimi borci
prvo likvidacijo izvedel 4. junija 1942, morda pa že prej. Njegovo nadaljno nasilno
postopanje do domačinov Horjulske doline in širše je v nalogi predstavljeno. Akcij zagotovo
ni bilo malo, bile pa so tudi preveč odmevne in krvave, da bi lahko ostale skrite pred
domačini, pa tudi pred vodstvenimi strukturami OF. Očitno jih to ni kaj prida motilo, saj je
Gad v začetku julija prevzel vodenje udarne čete novoustanovljenega Dolomitskega odreda.
Za njegovo odstranitev se je vodstvo OF odločilo šele po dobrih štirih mesecih, ko je postalo
jasno, da je Cafuta nevaren tudi partizanskemu gibanju in svojim soborcem, kot poudarja
Karel Leskovec. Proti njemu so oktobra 1942 uporabili že ustaljeno prakso, likvidacijo.
Umori v Horjulski dolini pa so se nadaljevali tudi po likvidaciji krvoločnega komandirja
Gada. 20. novembra so tako partizani likvidirali v Zaklancu, štiri dni zatem pa so pobili
družino Hudnik na že osvobojenem partizanskem ozemlju.
Pomemben in doslej spregledan je pogled Juda Josefa Indiga na dogajanje v dolini v tem času.
Indig je morda že prej kot ostali domačini začutil bližajoče se dogodke in se s svojimi
varovanci raje umaknil v fašistično Italijo.
Partizansko revolucionarno nasilje in pa nepripravljenost italijanskih oblasti po zagotavljanju
vsaj minimalnih standardov reda in varnosti v dolini je rezultiralo v ustanovitvi prve vaške
straže v Šentjoštu. Zdi se, da so dogodki v Horjulski dolini odločilno vplivali na šentjoške
vaščane, ki so prvi, 17. julija 1942, organizirali samoobrambno oboroženo skupino. Morda so
bili domačini Horjulske doline preveč prestrašeni za tak podvig ali pa v dolini preprosto ni
bilo močnejše in vidnejše osebnosti, ki bi tak odpor lahko organizirala in ostale potegnila za
seboj. Spoštovani župan Bastič, ki bi kaj takega morda zmogel, je bil ubit. Poleg druge
svetovne vojne se je v juliju 1942 na slovenskih tleh tako začela še ena vojna, državljanska, ki
je bila še bolj kruta.
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11. SUMMARY
The pre-war life in the Horjul Valley and in the vast majority of its surroundings was rural
and mostly clerical-oriented. On the occasion of the attack on the Kingdom of Yugoslavia
many locals showed their anti-fascist views with voluntary enlistment to the Royal Army.
Occupation was accepted by the people with fear, but otherwise peacefully. Initially, the soft
occupational approaches of Italian forces did not represent drastic changes in every day life of
the locals. In the weeks following the occupation some pre-war communist-minded
individuals started organizing resistance against the occupying forces. According to all the
studied literature, Cene Logar, who also had a relationship with Boris Kidrič, was
undoubtedly the main figure of the partisan resistance in the valley. The majority of the
population did not oppose the partisan activities. The locals regularly contributed various
goods to fighters in the forests.

Ideologically, the locals undoubtedly did not identify themselves with the communist ideas
proclaimed by the partisans or their most prominent representatives across the valley. On
April 21 1942 the partisans killed the local trader Janez Erbežnik on the grounds that he was
collaborating with the Italians. Italian documents prove that the trader was not their assistant.
A lot of murders followed. Mister Tarkuž and his wife were killed, the Glinar sisters and the
Mravlje family, the Mayor Bastič and his wife, ten members of the local Roma family and the
young Valentin Lavriša. Simultaneously the Italian occupiyng policy changed due to frequent
partisan activity in the Horjul Valley. This resulted in a cruel response to every partisan action
with arsons of entire villages, the shootings of hostages and expulsion of locals to prison
camps. Partisan violence against the civilian population in most cases targeted a certain circle
of people. Those were primarily catholic-oriented locals and members of the Catholic Action
as well as traders and sometimes larger farmers. Because of these facts we can conclude that
this violence was ideological and contained the elements of the communist revolution.

Partisan revolutionary violence and the unwillingness of the Italian authorities to ensure at
least minimum standards of order and security in the valley resulted in the establishment of
the first Village Guard in Šentjošt. The events in the Horjul Valley seem to have had a
decisive influence on Šentjošt villagers who organized a self-defense armed group on July 17
1942. Perhaps the locals of the Horjul Valley were too frightened of such an undertaking or
there was simply no strong and more prominent figure in the valley who could organize such
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resistance. The highly respected Mayor Bastič, who could have done something like that, was
killed by the partisans in the previous months. In July 1942 in addition to the Second World
War, another war, the Civil War was about to start on the Slovenian soil.
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