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Izvleček
MALI HUDIČI: TIHI UPOR PROTI SOCIALIZMU V HORJULSKI DOLINI? Horjul po drugi svetovni
vojni.
Druga svetovna vojna je povsod po svetu pustila hude posledice. Vplivala je na življenje ljudi, na njihove
bivanjske razmere, odnose, navade, šege in običaje. Nič drugače ni bilo v Horjulski dolini, ki je bila v
vojno ravno tako vpeta kot vsi ostali kraji. Ravno tako kot drugod se je tudi tukaj zgodilo veliko tragičnih
dogodkov – poboji, internacije, požigi in bombardiranje.
Svojo diplomsko nalogo sem začel z opisom ozadja, ki je močno vplivalo na sam potek vojnega dogajanja
in življenja ljudi v dolini. Tako sem najprej opisal Horjulsko dolino z geografskega vidika, saj poznavanje
teh krajev omogoča lažje razumevanje in sledenje dogodkom, ki so se tukaj dogajali. Ravno tako sem se
posvetil že obdobju med vojno, čeprav se naslov diplomske naloge osredotoča na povojno obdobje, ker
razumevanje kasnejšega obdobja temelji tudi na poznavanju dogajanja v obdobju prej.
Dolino so kmalu po začetku vojne okupirali Italijani, potem pa se je kot drugod po Sloveniji organiziralo
več drugih gibanj, ki so se nekaj časa borila proti okupatorju, kasneje pa tudi med sabo. Organizirala sta
se partizansko gibanje in vaška straža, Slovensko domobranstvo. Partizanom v teh krajih ni najbolj
uspevalo, saj je vaška straža (kasneje pa pripadniki Slovenskega domobranstva) vodila hud odpor. Po
umiku okupatorja se je boj med domačima organizacijama še bolj razplamtel.
Velik pomen za življenje ljudi, predvsem pa otrok, je imela šola, ki zaradi dogajanja med vojno ni
opravljala svoje funkcije in je bila postojanka za več gibanj. Sprva so jo zasedli Italijani, nato vaška
straža, partizani, nazadnje pa še pripadniki Slovenskega domobranstva. Otroci so bili zaradi tega
prikrajšani za pouk in osnovno izobrazbo, šolsko leto se je prestavljalo, sama šolska stavba pa je bila
precej uničena in ni več ustrezala potrebam. Veliko otrok je tako nehalo obiskovati pouk. Poleg padca
števila otrok in obiska je primanjkovalo tudi učiteljev. Z letom 1949/50 so začeli z manjšimi prenovami,
število učencev pa je narastlo šele z letom 1952/53, ko je v šolo prišla prva večja povojna generacija
otrok. Leta 1956/57 je bila uvedena osemletka, kasneje pa tudi podružnične šole. Šola se je vse do leta
1975, ko so začeli graditi novo, soočala s hudo prostorsko stisko in slabimi razmerami.
Sledilo pa je tudi indoktriniranje v šolah s strani nove oblasti. Tako kot drugje po Evropi je o vojni pisala
pretežno zmagovalna stran. V šolah in drugje se je govorilo o vojni le s stališča partizanskega gibanja in
je slonela na temeljih NOB in nasilja okupatorja, ki je pustilo hude posledice. Hkrati pa je na nasprotni
strani, ki je bila deležna partizanskega nasilja, tlelo, saj vojna dejanja še niso bila pozabljena.
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Razmere v prvih letih po vojni so bile velikokrat še težje kot med vojno – primanjkovalo je namreč
osnovnih surovin, veliko ljudi je zbežalo na Koroško, kjer so mnogi dočakali smrt v povojnih procesih.
Interniranci se še niso vrnili, kmetije so bile zapuščene, njihova prenova pa ni stekla zaradi slabih razmer.
Prijavljene je bilo ogromno vojne škode, ki pa nikoli ni bila poplačana. Oblast je razmere še oteževala z
raznimi zaplembami imetja v prvih letih po vojni in z obvezno oddajo do sredine 50. let, ki si je ljudje
niso mogli privoščiti. Delovnih mest v Horjulu ni bilo veliko, zato so se morali ljudje kljub zelo slabim
cestnim povezavam dnevno voziti v Ljubljano. Razmere so se nekoliko izboljšale z ustanovitvijo
podružnic podjetij Rašica in Iskra, ki sta nudili v Horjulu delovna mesta, in z asfaltiranjem ceste.
Nova oblast ni podpirala cerkvenih praznikov in jih je želela izničiti, eden takih sporov je vedno izbruhnil
ob miklavževanju. Ta šega je ljudem veliko pomenila, nekateri pa se z njim niso strinjali, saj naj bi v
novem režimu sv. Miklavža zamenjal dedek Mraz. Zato so klicali policista, da bi fante, ki so
miklavževanje organizirali, zaprl ali vsaj razgnal.
Vse to dogajanje pa je ključno vplivalo na šege in navade. Miklavž se je namreč moral skrivati in
velikokrat so morali miklavževanje predčasno zaključiti zaradi prihoda policista. Zaradi tega in zaradi
grobosti šege (hudiči, ki so hodili ob Miklavžu, so bili velikokrat nasilni in grobi) pa tudi zaradi
ljubosumja mlajših fantov je bila na predlog sovaščanke ustanovljena šega malih hudičev. Te so se lahko
udeležili mlajši fantje, obhod pa je potekal teden prej. Ljudje so to novo šego z veseljem sprejeli. Le-ta
se je ohranila vse do danes, vendar sta se njeno razumevanje in pomen pri mnogih spremenila.
S pomočjo literature in tudi s citati iz intervjujev sem opisal dogajanje med vojno. Pri opisu vojnega
dogajanja sem se oprl predvsem na knjige Rudolfa Hribernika Svaruna, ki je v dveh knjigah (Dolomiti v
NOB in Partizanski ključ) opisal vojno dogajanje v Horjulu. Za socialni pogled in pogled civilnega
prebivalstva na vojno ter za nadaljevanje svojega diplomskega dela sem uporabil zapisane spomine in
intervjuje, ki sem jih opravil. Prav tako sem uporabil gradivo iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ki sem
ga predelal. Največji del le-tega so popisi vojne odškodnine. Nato sem predvsem s pomočjo arhivskega
gradiva in intervjujev poskušal opisati razmere v Horjulu od leta 1945 do 1960. Tu mi je najbolj pomagala
šolska kronika, ki ni opisovala le šolskega dogajanja, ampak celotno dogajanje med vojno in tudi po njej.

Ključne besede: Horjul, miklavževanje, 2. svetovna vojna, socializem, upor.
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Abstract
“SMALL DEVILS”: QUIET REBELLION AGAINST SOCIALISM IN THE VALLEY OF HORJUL?
Horjul after Second World War.
The Second World War left severe consequences throughout the whole world. It influenced the lives of
countless people, their living conditions, relationships, customs, and traditions. The valley Horjul was
no different from that. Like elsewhere it had its tragedies – killings, internments, bombings and burnt
down villages.
I started my diploma by geographically describing the valley of Horjul, which makes it easier to follow
the events, that happened here during the war and after it. Also, I wrote about the mid-war era, even
though the title of the diploma is set after it. That is because understanding what happened during the
war is the basic to understand the latter eras.
The valley was first occupied by the Italians. After that, a lot of other groups started to organize. That
fought against the occupation and between themselves. The partisan movement was first organized,
followed by the groups named vaška straža, and the Slovenian home guard.
Big importance for the lives of people here was the school, which didn’t wasn’t fulfilling its mission and
was a post for many movements. First, it was occupied by the Italians, then by the vaška straža, partisans,
and the Slovenian home guard. Children were deprived of class and basic education. The school was also
damaged severely during the war and started its rebuild in the school year 1949/50. Until the new school
was build in 1975 there was a big space crisis in the school.
Conditions the first couple year after the war, were often worse than the conditions during it – there was
a shortage of supplies, a lot of people ran o Koroška after the war, were many of them died in the after
war processes. The people from internments didn’t return yet, the farms were empty and their rebuild
didn’t start. The reported war damages were very high but never repaid. The conditions were made even
harder by the government with the compulsory submission, which many people couldn’t afford. There
weren’t many workspaces in Horjul. That’s why many people were going to work in Ljubljana. The
conditions were better when companies Rašica and Iskra came to Horjul. In the second half of the fifties.
The new government didn’t approve of church holidays and wanted to negate them. This happened also
with saint Nicholas eve when young boys went door to door dressed as saint, Nicholas, angles, and devils.
This custom (called miklavževanje) was very, and still is, important to people in Horjul, but some didn’t
like it and wanted saint Nicholas replaced with dedek Mraz (Grandpa Cold). These people called the
police so that they would catch these boys or at least scatter them home.
4

Because of this a new custom started called mali hudiči. This wasn’t the only reason, the younger boys
were also jealous of older boys because they weren’t allowed to participate in the old custom. Another
reason was also that the older boys were very rough at that time during the custom of miklavževanje.
This new custom took place a week earlier than the older one and it still takes place today. But it's
meaning and the understanding of it has changed.
With the help of the literature and quotes from my interviews, I will describe the war era. The main
literature for war actions will be the books of Rudolf Hribernik Svarun The Dolomites in NOB and The
Partisan key. For the social view and for the rest of my diploma I will lean on the published memories
from people that lived in Horjul and my interviews. I also used material form Zgodovinski arhiv
Ljubljana.
Key words: Horjul, miklavževanje, world war 2, socialism, rebellion.
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1. Uvod
Odkar sem začel študirati in bolje spoznavati etnologijo, sem začel v določenih stvareh iskati globlji,
prvotni pomen. To se je predvsem opazilo pri šegah, saj se jih veliko udeležujem v okviru fantovske
skupnosti naše vasi. Že od mladih let mi je bilo izredno pri srcu miklavževanje. Sicer sem se pogosto bal
hudičev, ki so prišli na dom, in se pred njimi skrival, kljub temu je bil obisk sv. Miklavža zame nekaj
posebnega, saj je pripeljal praznično vzdušje v našo hišo. To pa ni bilo le zaradi daril, ampak tudi zaradi
dobre volje, prijateljstva in kolektivnega duha, ki so ga fantje širili od hiše do hiše. V enem večeru se je
med sabo povezala družina, ki je skupaj čakala njihov prihod, povezali pa so se tudi fantje, ki so se
napravili v kosmate kožuhe, si nadeli na glavo larfe1, se oprtali z verigami in zvonci ter odšli po vasi.
Prav tako se povežejo med sabo vse generacije, tako otroci, ki dobijo darila, kot tudi starejši fantje in
dekleta, ki se napravijo v sv. Miklavža, hudiče in angele, ter starejši, ki opazujejo svoje otroke, vnuke in
jim dajo darilo ter poklepetajo s fanti in dekleti v kostumih. Neverjetno je, kako taka šega poveže med
seboj ljudi, ne da bi se tega zavedali.
Lansko leto sem v okviru seminarja na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo napisal
seminarsko nalogo Mali hudiči, v kateri sem opisal istoimensko šego, ki je nastala v Horjulu med letoma
1957 in 1960. Takrat so se fantje odločili, da bodo namesto iz 5. na 6. decemeber miklavževali že en
teden prej, in sicer iz 28. na 29. november. Točen razlog za spremembo datuma ni znan, vendar se je to
fantom takrat zdelo logično2. Šega se je nato skozi različna obdobja ohranila še do danes.
Že v zasnovi naloge sem razmišljal, da bi jo razširil v diplomsko delo, vendar je bila osnovna ideja precej
drugačna od te izvedbe. Najprej sem razmišljal, da bi zgolj opisal postopek izdelave oblačil in posnel
šego danes. Vendar sem že med opravljanjem intervjujev ugotovil, da lahko naredim precej več. Med
sogovorniki sem zaznal, da niso bili zadovoljni z razmerami v Horjulu po 2. svetovni vojni. Razlogi za
to so izhajali še iz vojne. Zato sem se odločil, da bom opisal razmere v Horjulu od konca 2. svetovne
vojne pa do leta 1960, ko se je ta šega malih hudičev začela. Preveril bom, ali so socialna in politična
razmerja v tem obdobju vplivala na razvoj te šege in če so, kakšen vpliv so imela na njen nastanek.
Horjul je bil v obdobju po vojni močno razdeljen. Večina Horjula je bila v tem času »klerikalnega« oz.
»desno« usmerjenega3. Vendar tako ni bilo pri vseh hišah, pri marsikateri hiši je veljal »levičarski«

1

Narečni izraz za hudičevo pokrivalo.

2

Hribernik, Peter. Mali hudiči. Seminarska naloga, Univerza v Ljubljani, 2018.

3

Bizjan, Ivanka. Intervju opravljen 15. 5. 2018.
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pogled4, po oceni pri približno 1/3 hiš. Ti dve strani nista bili vedno v najboljših odnosih, do napetosti
pa je prihajalo tudi v času miklavževanja. Takole jih opisuje Anton Gabrovšek, eden od začetnikov šege
mali hudičev: »To so bili določeni Horjulci, to bi ene tri lahko naštev, ta »rdeči«, ki so potem določeni
poklical na policijo in so policaji z nočjo vred bili že tukej. Ampak pod pretvezo izgovora, da je kaljenje
nočnega miru. In potem so jih lovil. Tako, da se je že zgodil, da se je pri nas Miklavž sleku pa cune pod
postla potisnu in je bil v civilu in mu policaj, k je pršu vn, nč ni mogu.«5
Take razmere so bile posledica 2. svetovne vojne, ki je Horjulce, tako kot tudi velik del ostalih Slovencev,
postavila na dva pola. Za lažje razumevanje dogodkov po letu 1945 bom s pomočjo literature in tudi s
citati iz intervjujev opisal dogajanje med vojno. Pri opisu vojnega delovanja se bom oprl predvsem na
knjige Rudolfa Hribernika Svaruna, ki je v dveh knjigah (Dolomiti v NOB in Partizanski ključ) opisal
vojno dogajanje v Horjulu.
Za socialni pogled in pogled civilnega prebivalstva na vojno ter za nadaljevanje diplomskega dela pa
bom uporabil zapisane spomine in intervjuje, ki sem jih opravil. Prav tako bom uporabil gradivo iz
Zgodovinskega arhiva Ljubljana, ki sem ga predelal. Največji del le-tega so popisi vojne odškodnine.
Nato bom predvsem s pomočjo arhivskega gradiva in intervjujev poskušal opisati razmere od leta 1945
do 1960 v Horjulu. Tu mi je najbolj pomagala šolska kronika, ki ni opisovala le šolskega dogajanja,
ampak celotno dogajanje med vojno in tudi po njej.
Nato bom opisal, kako je v takih razmerah nastala šega malih hudičev. Opisal bom, kdaj je šega nastala,
kdo so bili njeni začetniki in kakšni so bili glavni razlogi za ta nastanek. Poskušal bom tudi opisati, kako
je ta šega takrat izgledala; kako je potekala in kakšne kostume so takrat nosili fantje, ki so v njej
sodelovali. Predstavil bom tudi izzive, s katerimi so se fantje spopadali ob novi šegi, in kakšne so bile
priprave nanjo. Pisanje o šegi bom zaključil s tem, kako se je razumevanje šege prenašalo na naslednje
rodove, da se je ohranila vse do danes.
V zaključku bom preverjal hipotezo, ali lahko smatramo, da je bila na novo ustvarjena šega ob koncu 50.
letih prejšnjega stoletja v širšem kontekstu tudi neke vrste upor proti novi socialistični oblasti, ki je bila
vzpostavljena po koncu 2. svetovne vojne.

4

Šušteršič, Janez. Intervju opravljen 10. 5. 2018.

5

Gabrovšek, Anton. Intervju opravljen 21. 5. 2018.
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2. Horjulska dolina
Da bo razumevanje lažje, bom najprej opisal, kje sploh je Horjulska dolina in kaj zavzema. Horjulska
dolina je ena izmed mnogih dolin v Sloveniji. Nahaja se približno 20 kilometrov zahodno od Ljubljane
in 10 kilometrov severno od Vrhnike. V dolino vodi več poti, če prihajamo iz Ljubljane, moramo na
krožišču na Dobrovi izbrati izvoz Horjul in se nato slabih 10 kilometrov peljati po ozki dolini, ki ji
domačini pravijo Graben. Ob koncu vasi Brezje vidimo tablo, ki nas pozdravlja v Občini Horjul, kjer se
začenja Horjulska dolina. Prva izmed vasic, v katero pridemo, je Podolnica, majhna vasica, ki se odpira
na severni strani glavne ceste, ki pelje čez dolino. Med vasjo Podolnica in vasjo Zaklanec, ki je naslednja
v vrsti vasi ob cesti, se vzpenja hrib, ki mu domačini pravimo Grič, na katerem stoji taborska cerkev sv.
Urha. Cerkev je bila zgrajena v času turških upadov in je eden glavnih simbolov občine, saj se nahaja
tudi v njenem grbu. Na drugi strani Griča je vas Zaklanec, majhno gručasto naselje. Na levi strani ceste
z vasi vidimo Lesno Brdo, majhno vas in hrib, čez katerega pelje cesta na Drenov Grič. Sredi Zaklanca
je križišče s cesto, ki pelje preko vasi in preko doline Prosca v Dvor in je glavna povezava doline s
Polhograjsko dolino. Iz Zaklanca pridemo po glavni cesti do Horjula, gospodarskega, upravnega in
kulturnega središča doline. V Horjulu je tudi glavno križišče doline, od koder ena pot pelje naprej po
dolini, druga pa gre mimo Lipalice do Razpotja, kjer se konča Horjulska dolina in je na drugi strani hriba
Vrhnika. Glavna cesta nas naprej pelje do vasi Vrzdenec, ki se počasi vzpenja do cerkve sv. Kancijana,
kjer se Horjulska dolina tudi konča. Cesta pelje naprej v Šentjošt in povezuje dolino s Poljansko dolino,
Rovtami in Žirmi. Dolino obdajajo razni hribi in na njih vasi, kot so Koreno, Samotorica in Žažar.
Najvišji vrh občine je Kožljek s 788 m nadmorske višine in se dviguje na severni strani doline.

9

3. Horjul med 2. svetovno vojno
Na cvetno nedeljo 6. aprila 1941 so nemške sile začele z napadom na Jugoslavijo s silovitim
bombardiranjem Beograda. V dobrih dveh tednih je bila Jugoslavija premagana in okupirana, vlada pa
je zbežala v London6. Vojna v Horjulu ni dolgo zaostajala za ostalimi deli Jugoslavije. Na velikonočni
četrtek 12. aprila okoli 12. ure je v Horjul vkorakal del italijanske vojske 7. Kmalu se je tu organiziral
narodno osvobodilni boj. Meseca junija 1941 se je začela organizirati Osvobodilna fronta na področju
horjulske občine8. Del gorenjskih partizanov si je stalno prebivališče uredil v Samotorici nad Horjulom,
iz teh čet pa je partizansko poveljstvo organiziralo zbirno ali šolsko taborišče, imenovano tudi
samotoriška četa9.

Slika 1: Rudolf Hribernik Svarun, eden prvih horjulskih partizanov. Vir:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Rudolf_Hribernik.jpg

Partizani so hitro pridobili privržence v Horjulu in organizacija se je hitro razširila predvsem v okoliških
hribih10, kot je Samotorica. Partizani so 28. oktobra 1941 želeli v akciji ostriči dekle, ki naj bi se družilo
z Italijani, ta je s kriki na pomoč pritegnila pozornost italijanskih vojakov, ki so stanovali v sosednji hiši.
Prišlo je do spopada, v katerem je bil ubit italijanski vojak. V tem večeru so na hribu nad cerkvijo

6

Nečak, Dušan in Repe, Božo. Orisi sodobne obče in slovenske zgodovine. Ljubljana: Oddelek za zgodovino na Filozofski
fakulteti, 2003, 112.
7

SI_ZAL_LJU 433, Osnovna šola Horjul, MF-33, »Šolska kronika«.

8

Hribernik, Rudolf [Svarun]. Dolomiti v NOB. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1974, 59.

9

Hribernik, Rudolf [Svarun]. Partizanski Ključ. Ljubljana: Odbor skupnosti borcev Dolomitskega odreda, 1982, 9.

10

Logar, Tone. Spomini in Doživetja II. Zgodbe neke družine. Preddvor: Občina Horjul, 2003, 97.
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partizani izobesili slovensko zastavo s peterokrako rdečo zvezdo in zraven zakurili kres11. Eden od
glavnih podpornikov je bil Anton Uršič, šolski upravitelj in idejni voditelj horjulskega sokolstva, ki sicer
ni bilo številčno, a se je po začetku NOB hitro v celoti pridružilo OF12.
Vendar pri vseh ljudeh partizansko gibanje ni bilo tako priljubljeno, še posebej po tem, ko se je začela
komunistična propaganda13. Nekaj ljudi je bilo med prvo svetovno vojno odpeljanih na vzhodno fronto,
kjer so se v barvah avstro-ogrske monarhije borili proti Rusiji in bili ujeti kot vojni ujetniki14. Mnogo od
teh ljudi je videlo prihod boljševikov na oblast in razmere, ki so takrat vladale v Rusiji. Ti ljudje so svarili
pred komunizmom in razširili informacije, kako je le-ta izgledal v Rusiji15. Ljudje so se najbolj ustrašili
pripovedovanj, kako so v Rusiji obračunavali s kulaki: »Ker je bil velik kmet, ga je blo treba pobit. Zato
je biv tok hud upor prot komunizmu, sej so bli kle vsi kmeti. /…/ Modrijanov oče je razlagov, kako je, k
je šov nazaj z Rusije, na stopnišču pred hišo vidu fantka, k se je jokov, ker so gospodarja, očeta, ubil in
tud semena jim niso pustil za sdit. In mu je reku, bi šov jz s tabo, k je bil tak teror. Sej ljudje takrt niso
bli proti državi (kot so jih označili po vojni), ampak proti komunizmu /…/ in zato je bila tukaj bela garda
in vse to. Ker so ljudje vedl, kaj delajo komunisti v Rusiji.«16
Tako sta se počasi začeli oblikovati dve strani, ki sta se najbolj razlikovali v političnem prepričanju.
V noči na 22. april 1942 je bil Anton Uršič odpeljan v internacijo in ga je na mestu šolske upravnice
nadomestila Franja Prebil17. V isti noči so partizani iz hiše odpeljali tudi Janeza Erbežnika iz Zaklanca,
ki so ga naslednje jutro našli mrtvega pri Zagorici1819. To je bil prvi tak primer v Horjulski dolini, ki sem
ga zasledil v svojih raziskavah. Že takrat se je poznalo, da so ljudje v dolini razdeljeni, saj so bili nekateri
mnenja, da so partizani že imeli tehtni razlog, drugi pa se s tem niso strinjali20.
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Prav tam.
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Kmalu za temi dejanji je na Ljubgojni sledil danes najbolj odmeven dogodek druge svetovne vojne v
Horjulski dolini. To je bil umor takratnega župana Janeza Bastiča in njegove žene Marjane Bastič v noči
iz 14. na 15. junij 1942 ob poti z Vrzdenca proti Zagorici21.

Slika 2: Članek ob umoru horjulskega župana.

Ta akcija je takrat hudo pretresla občane in jih še bolj razdelila. Tako na pogrebu župana in njegove žene
ni bilo cerkvenega petja, čeprav je bil župan član cerkvenega pevskega zbora že od mladosti pa vse do
smrti, a so se ljudje bali posledic, ki bi jih lahko to prineslo, in da bi se s tem zamerili OF22. Mesto župana
je v Horjulu nato prevzel Janez Končan, ki pa je bil konec septembra odpeljan v internacijo. Nadomestil
ga je Štefan Stanovnik.

Slika 3: Spomenik županu Bastiču in njegovi ženi.

21
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Čez dobrih 10 dni je dolino ponovno pretreslo streljanje, ko so Italijani iz Logatca pripeljali 8 talcev in
jih ustrelili v hribih nad Ljubgojno in Vrzdencem23. Italijani pa so v Lipalici ustrelili Lačnovega Grego,
ki je pred njimi zbežal, saj se je ustrašil tako velikega števila vojakov, ki so korakali proti njemu 24.
Vas Ljubgojna je v slabem mesecu dni, odkar je bil ubit župan, doživela še eno tragedijo. Ko je italijanska
četa 30. junija korakala čez vas, se je iz Grovševega hriba zaslišala strojnica, ki je ranila tri italijanske
vojake, Italijani pa so nato za kazen 1. junija požgali vas. Ker se pet hiš prvi dan ni vnelo, so naslednji
dan požgali še te25.
Italijanske akcije iskanja partizanov so se nadaljevale. Tako so ljudje spoznali njihove prave namene, saj
ob njihovem prihodu z njimi niso imeli slabih odnosov. Sogovornik Košir France iz Podolnice opisuje,
kako so bili Italijani sprva ˝hinavski˝ in se jih nihče ni ˝šonal˝. Govori o tem, kako so pred njihovo hišo
prodajali pivo ljudem, ki so hodili mimo, kar pa ga niso uspeli prodati, so jim ga na koncu dali zastonj26.
Konec poletja so tako 11. avgusta 1942 v Horjulu ustrelili štiri partizanske talce27. Po dokaj mirnem letu
je vojna v svojem polnem obsegu zajela tudi Horjulsko dolino. Septembra 1942 je sledila večja italijanska
akcija, v kateri so odpeljali 79 moških iz vasi Lesno Brdo, Podolnica in Zaklanec28. Iz Zaklanca so takrat
pobrali vse zrele moške, ki so še bili v vasi, saj so vedno sumili, da se po skednjih in hlevih v vasi skriva
veliko partizanov. Zato so vas tudi želeli požgati, vendar so ob prošnjah vaščanov nato popustili29.
V letih 1941 in 1942 so v gradu na Lesnem brdu živeli judovski begunci, ki so konec oktobra 1942
zbežali v Italijo, od koder pa jim je uspelo leta 1943 pred Nemci pobegniti v Švico, kjer so dočakali
konec vojne. Grad so po njihovem odhodu požgali partizani30.
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SI_ZAL_LJU 433, »Šolska kronika«.

24

Logar, »Spomini in Doživetja«, 99.

25

Prav tam.
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Slika 4: Slika, ki so jo potomci pobeglih Judjov prinesli v zahvalo prebivalcem Lesnega Brda ob vrnitvi leta 2004. Hrani Ida
Intihar.

Italijani so novembra 1942 v Horjulu, na pobudo domačinov, organizirali vaško stražo. Pobudniki za to
so bili Franc Lončar, Anton Oblak, Filip Stanovnik in Janez Čepon31.

Slika 5: Skupina horjulskih vaških stražarjev.

Tudi partizani so bili v tem času dejavni, tistega leta je v njihove vrste pristopilo 42 ljudi iz doline 32.
Podporo so imeli tudi pri takratnem župniku Nastranu, ki je imel konflikt z italijanskim oficirjem. Ta mu
je želel odvzeti leto dni star voz, župnik pa ga je vprašal, če Italijani niso veren narod in kdo ga je učil
manir. Oficir mu je zato »prislonil« tako močno klofuto, da se je duhovnik zvalil na tla. Župnik Nastran,
krepak in močno grajen moški, mu ni ostal dolžan. Takoj se je pobral in mu udarec močno vrnil, tako da

31
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Prav tam.
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se ga je oficir ustrašil in ga ni več nadlegoval 33. Po duhovnika so naslednji dan prišli vojaki, ki so ga
odpeljali v pripor na Vrhniko. Od tam je bil na posredovanje nadškofa hitro izpuščen, vendar je zamera
ostala in duhovnik je do konca vojne pomagal partizanskim enotam34. Vendar partizanska mobilizacija
ni potekala gladko. Dejanja Italijanov so ljudi prestrašila in odvrnila od pridruževanja partizanskim
četam, zato so se raje pridružili vaški straži35. Italijani so konec šolskega leta 1941/42 zasedli prostore
osnovne šole v Horjulu, tako da se je pouk naslednje leto začel šele 12. aprila 1943. Otroci zaradi tega
niso mogli obiskovati pouka deset mesecev, šolsko leto pa se je zato zaključilo šele 31. julija 194336.
Italijani so v tem času izvajali vse večji nadzor nad prebivalstvom. V takih razmerah so 11. avgusta 1942
pobili pet partizanskih talcev37. To so bili Slovša Jože, Klemenčič Franc Lovrenc, Žakelj Nikolaj,
Razložnik Martin in Kržič Ciril.

Slika 6: Spomenik partizanskim talcem.

Jeseni 1942 se je po končani poletni italijanski ofenzivi, med katero so partizani za kratek čas zapustili
ta prostor, Dolomitski odred vrnil v Dolomite in na Ključ38, ki stoji v neposredni bližini vasi Zaklanec in
33
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Hribernik, R., »Partizanski Ključ«, 31.
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Horjul, le slabo uro zmerne hoje od tam. Partizani so ponoči velikokrat hodili v vas po zaloge.
Sogovornica Marjeta Prebil pripoveduje, kako so na kmetiji pr' Pečenik velikokrat ponoči odpirali vrata
partizanom, ki so se občasno skrivali na hlevu. Tako so partizani 20. novembra 1942 ob prihodu v vas
likvidirali 7 ljudi39. Žrtve poboja so bile iz treh hiš: pri Dolinarjevih, kjer so odpeljali očeta Janeza, mati
Marijo ter hčerki Ivano in Bernardo, od Zalaznikovih mati Ivano in hčer Katarino, pri Fajdigovih pa so
vzeli hčer Marijo40. Ubiti so bili v Prosci, v ozki dolini, skozi katero teče cesta, ki vodi iz Zaklanca proti
Dvoru in je glavna povezava med Horjulsko dolino in Polhovim Gradcem. Razlog poboja vaščanov takrat
ni bil znan, so se pa kasneje razširile govorice, da naj bi osebe, ki so bile ubite tisto noč, hodile v Horjul
na italijansko postajo izdajat partizane41. Hkrati pa so krožile tudi govorice, da naj bi prišlo do
medsosedskih zamer med partizani in žrtvami in naj bi bil to razlog za poboj42.

Slika 7: Spomenik žrtvam partizanskega nasilja v Zaklancu.

Partizani so s svojim delovanjem nadaljevali. V noči 31. januarja 1943 so napadli novo ustanovljeno
postojanko vaške straže v vasi Žažar nad Horjulom. Napad na šolo, ki je bila postojanka, in na stražarnico

39
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pred njo ni uspel zaradi slabega poznavanja postojanke. Zaradi poraza so se partizanske enote umaknile
na Samotorico43.
Že čez nekaj dni, 3. februarja, so partizani poskušali pripraviti zasedo v Prosci. Prekinili so telefonske
linije med Polhovim Gradcem in Horjulom in tako zvabili na kraj Italijane. Najprej so prišli Italijani iz
Polhovega Gradca, ki jih je partizanski napad presenetil. Ubili so enega oficirja in dva vojaka, preostali
pa so se umaknili v Dvor. Čez eno uro je prišla iz Horjula vaška straža, ki je opazila slabo skrito
partizansko zasedo in jo začela obstreljevati, vendar so se morali umakniti nazaj v Horjul. Boji so tu v
intervalih potekali še dva dni, dokler niso prišle z Vrhnike italijanske okrepitve s tanki. Takrat so se vsi
trije bataljoni, ki so pripravili zasedo, umaknili na Koreno, Ključ in Babno Goro.44
Druga svetovna po svetu pa je tekla dalje. Tako so dogodki na bojiščih po svetu vplivali tudi na dogajanja
na tako majhnem področju, kot je Horjul. Po še nekaj spopadih (na Koreni in Samotorici) partizanskih
enot z Italijani in vaškimi stražami na tem območju so najprej italijanske čete odšle na Vrhniko, šolsko
poslopje pa je naselila vaška straža, ki pa je tudi kmalu zatem odšla na Vrhniko45. To je partizanskemu
gibanju omogočilo več svobode. Tako so dali na šolski stavbi zamenjati okna in vrata, ki so bila
poškodovana46.
Po kapitulaciji Italije so partizanske enote hitro pričele z delovanjem in pridobivanjem orožja ter novih
borcev na področju Dolomitov. Kakšnega večjega zasega ali predaje orožja od Italijanov niso dobili, saj
so Nemci že bili pripravljeni na italijansko kapitulacijo in so se pomaknili do železniške proge, ki je
peljala iz Ljubljane v Trst.47
Tako kot že omenjeno so tudi iz Horjula odšle vse italijanske enote, vendar kljub temu partizani na tem
področju niso imeli sreče. Rudolf Hribernik Svarun poroča, da so iz logaškega okoliša v drugi Dolomitski
odred pridobili približno 200 novih borcev, iz dobrovskega in horjulskega pa praktično nobenega.48
V horjulskem rajonu partizanom težav niso predstavljale le nove nemške enote. V Horjulski dolini in
okoliških hribih so bile tudi močne postaje Slovenskega domobranstva49. Nemci so, tako kot pred njimi
že Italijani, sumili, da se v Zaklancu skriva veliko število partizanov, zato so kmalu bombardirali vse
43
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kmečke objekte, da v vasi ni ostal niti en hlev50. Bombardiranje so Nemci izvedli v nedeljo 31. oktobra
1943 okoli 13.30 nad vasmi Zaklanec, Horjul, Vrzdenec. V tem napadu je na Horjul padlo pet, na
Vrzdenec trinajst, na Zaklanec pa kar triindvajset bomb51. V bombnem napadu je umrlo 5 otrok, ki so
bili še šoloobvezni: Grdadolnik Franc, Grdadolnik Ana, Grdadolnik Janez, Korenčan Jakob in
Grdadolnik Anton. V Zaklancu pa je za posledicami bombnega napada umrla Jera Bizjan52.
Novembra 1943 so se v šolsko poslopje, ki je bilo močno poškodovano med napadom, naselili pripadniki
Slovenskega domobranstva53. Orožje in municijo so dobili od Nemcev54. Mnogi takrat niso imeli izbire,
če ne bi šli k Slovenskemu domobranstvu, bi jih Nemci poslali kopati jarke, zato ni noben izmed fantov
ostal doma.55.
Ker je bilo šolsko poslopje poškodovano in zasedeno, je župnik Nastran brez najemnine oddal prostore
Prosvetnega doma, ki je bil v lasti župnije, da je v njih lahko potekal pouk. Pouk se je kljub temu pričel
šele 24. januarja 1944 z več kot tri mesečno zamudo56.
Na začetku leta 1944 so v horjulskem rajonu delovale štiri partijske celice (Horjul, Vrzdenec, Podolnica
in Drenov Grič)57. Njihovo delovanje je bilo močno oslabljeno zaradi enot Slovenskega domobranstva,
ki jih je bilo v Horjulu vedno okoli 12058. Pomemben za politično delovanje na tem območju je bil SKOJ,
ta je bil relativno dobro razvit in je dostavljal poročila in propagando v vas. To je redno prejemal tudi
duhovnik Franc Nastran59.
V začetu maja je organizacija Črna roka na Vrzdencu pobila 4 aktiviste, ki so sodelovali v narodno
osvobodilnem boju60.
Tudi protikomunistična politična propaganda je v Horjulu močno delovala. 19. junija 1944 je bilo v
Horjulu organizirano protikomunistično zborovanje, katerega se je udeležil tudi Leon Rupnik, vodja
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pokrajinske upravo za ljubljansko pokrajino61. To je bil verjetno odgovor na sporazum Tito – Šubašić,
ki je bil sklenjen le nekaj dni prej. Po tem sporazumu je nastalo v vrstah Slovenskega domobranstva kar
nekaj nemira, ki so sedaj občasno navezovali stike s partizani62.
V noči iz 7. na 8. september so partizani pod vodstvom Svaruna napadli Slovensko domobranstvo, ki je
bilo nastanjeno v šoli. Pri tem je bilo močno poškodovano šolsko poslopje in uničen precejšni del
knjižnice63. Partizanska skupina je po neuspelem zavzetju stavbe na šolo izstrelila okoli 15 granat iz
piata64. Partizani so kljub oteženemu delovanju nadaljevali s propagandnim bojem. Na hribu med Lesnim
Brdom in Drenovim Gričem so imeli v kraški jami svojo postojanko, ki je Nemci in Slovensko
domobranstvo niso nikoli odkrili, zanjo naj ne bi vedel niti lastnik te parcele65.
Septembra je Vojkova brigada v akciji Dolomitskega odreda napadla pripadnike Jugoslovanske vojske
v domovini, postojanko na Koreni. Partizani so sicer res le-te presenetili, vendar so se ti razbežali, uspelo
jim je ujeli le komandirja Marjana Vovka in pridobiti skromen plen v obliki orožja. Med napadom so se
vnele tudi hiše v vasi.66
Pomladi 1945 so partizanske enote iz primorske začele prihajati tudi v Horjulsko dolino. Tako so 5. maja
prodrle do črte Borovnica-Vrhnika-Horjul, pred njimi pa so se na črti Bevke-Log-Horjul-Vrzdenec
branile enote Slovenskega domobranstva67. V noči iz 5. na 6. maj so partizani pregnali iz Horjula
domobranske enote. V noči na 8. maj pa so enote Slovenskega domobranstva vrnile udarec in partizane
pognale nazaj do Lipalice68. Partizanske enote XXIX. divizije so kljub temu v dveh dneh bojev zavzele
Vrzdenec, Horjul in Brezje69 pomoč pa jim je nudila tudi XI. Jugoslovanska armada. Armadi sta zjutraj
9. maja 1945 vkorakali v Horjul70.
Tako so partizanske enote osvojile Horjulsko dolino, boji v 2. svetovni vojni so se končali le dan za tem,
ko je Nemčija podpisala kapitulacijo z zahodnimi zavezniki in na dan, ko je to storila še Sovjetska zveza.
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Vendar je posledice vojne dolina čutila še dolgo, najbolj pa v naslednjih dneh in tednih, ko je preko sto
ljudi zapustilo svoje domove in zbežalo proti Koroški.

20

4 Razmere neposredno po koncu vojne
4.1.

Žrtve vojne

Razmere po drugi svetovni vojni so bile v Horjulu tako kot marsikje drugje zelo težke, mnogokrat še
slabše kot med vojno71. Mnogo mladih fantov je bilo ubitih med vojno, moški, ki so bili odpeljani v
internacijo, se še niso vsi vrnili domov, kmetije so samevale, mnoge so bile tudi poškodovane zaradi
vojne, nekatere celo porušene, požgane.
Vseh primerov žrtev v Horjulski dolini, ki so umrle med drugo svetovno vojno in so bile po vojni
prijavljene, je bilo 75. Te osebe so padle kot žrtve okupatorjev – Nemcev in Italijanov, pa tudi kot žrtve
partizanov, Slovenskega domobranstva, vaške straže in Jugoslovanske vojske v domovini 72.

Slika 8: Spomenik padlim v narodno osvobodilnem boju v Horjulu.

Po vojni je 95 ljudi iz Krajevnega ljudskega odbora Horjul zbežalo na Koroško in 16 iz KLO Vrzdenec.
Na področjih teh dveh KLO-jev je bilo med vojno s strani NOV likvidiranih 14 oseb po poročanju šolske
kronike73. V ta seznam pa ni vštetih sedem žrtev iz Zaklanca, ki so bile ubite v noči na 20. november
1942 v Prosci.
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Med vojno je bilo odpeljanih v internacijo ali pa zaprtih v zaporu tudi ogromno Horjulcev. Po vojni se
je za vojno odškodnino prijavilo 172 ljudi, ki jim je bila odvzeta svoboda. Prijavljenih pa je bilo tudi 16
primerov, ko so ljudje umrli v internaciji oziroma se od tam niso vrnili. Največ ljudi je bilo odpeljanih v
italijansko internacijo, veliko tudi v nemško, nekaj pa jih je bilo tudi zaprtih v zaporu (tudi s strani
Slovenskega domobranstva, Jugoslovanske vojske v domovini in vaške straže). Veliko je bilo primerov,
ko so po kapitulaciji Italije prešli iz italijanske v nemško internacijo. 74 Moški, ki so bili v internaciji in
jo preživeli, se še dolgo niso vrnili (nekateri so hodili domov tudi več kot deset mesecev ali pa leto dni),
kar je onemogočalo obnovo škode na domačijah po vojni75.
Tudi po koncu vojne v dolini je le-ta skupaj s svojimi ljudmi še vedno plačevala davek. Horjulske
pripadnike Slovenskega domobranstva, ki so po vojni odšli na Koroško, so vrnili partizanskim četam v
Teharje, kjer so bili ponoči 3. junija ubiti76. Te osebe niso bile vštete v žrtve na začetku poglavja, tako
da je dejanska številka vseh padlih med vojno precej večja.

Slika 9: Spomenik žrtvam komunizma na pokopališču v Horjulu.
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SI_ZAL_LJU 31/2, »Vojna odškodnina«.
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Košir, 18. 7. 2019.
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Bastič-Cerar, »Ljubgojna«, 72.
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4.2.

Materialna škoda

Materialna vojna škoda, ki je bila popisana leta 1945, je skupaj znašala 21.283.072 jugoslovanskih
dinarjev glede na vrednost, zabeleženo aprila 1941. leta77. Ta vojna škoda zajema le prijavljeno vojno
škodo iz obrazcev, hranjenih v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, zraven sem vštel še škodo na šoli, ki je
v popisih ni bilo. Ocenjena je bila na približno 575.000 dinarjev78. V naslednjem šolskem letu je močno
padel obisk v šoli, saj je bila ta v zelo slabem stanju. O slabem stanju šole priča tudi poročilo o šolskem
poslopju iz dne 12. julija 1945, ki pravi, da je šolsko poslopje delno uničeno in da so dobre le še osnovne
stene. Razbita so bila vsa stekla, električna napeljava je bila uničena, pokvarjene so bile tudi peči za
ogrevanje. Sklep poročila je bil: »Naravno, da obstoječe šolsko poslopje ne odgovarja ne sedanjim in
toliko manj še bodočim potrebam v zvezi z razvojem Slovenske kulture in šolstva.«79
Pouk je potekal tudi v dveh učilnicah v Prosvetnem domu v Horjulu, ki pa nista zadostovali potrebam,
ki bi omogočile kakovostno poučevanje otrok80.
Kot omenjeno se je tudi število učencev zmanjšalo. Med tem ko je šolsko leto 1944/45 končalo 345
učencev (le dva manj, kot jih je začelo šolsko leto, in le pet manj, kot je šolsko leto končalo učencev leto
prej), je bil v prvem povojnem šolskem letu velik padec81. Razlog za to lahko iščemo predvsem pri ljudeh,
ki so z družinami po vojni zbežali v tujino. Prvo šolsko leto po koncu vojne 45/46 sta končala le 302
otroka od 340, ki jih šolsko leto začelo82.
Največje pomanjkanje so doživljale družine, ki so med vojno izgubile očeta, predvsem pa tisti, ki so se
borili proti partizanom in NOB. Te matere so težko preživljale svoje otroke, zato so ob gradnji nove ceste
čez Horjul, odšle delat na cesto, kjer so odstranjevale kamenje83.

4.3.

Spomin na vojno

O vojni se je govorilo večinoma s stališča NOB in partizanskega gibanja, tako kot so se ga tudi učili v
šoli84. V marsikateri hiši se o drugi plati vojne niso upali pogovarjati na glas in so se o tem pogovarjali
le v krogu ljudi, ki so jim zaupali, največkrat ob večerih v kakšni zaprti veži85. Drugače je bilo pri hišah,
77
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Prav tam.
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Gabrovšek Anton. Intervju opravljen 30. 7. 2019.
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Šušteršič Janez. Intervju opravljen 17. 7. 2019.
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Prav tam.
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kjer so med vojno doživeli najhujši obseg partizanskega terorja nad prebivalstvom in izgubili najbližje,
ki v vojni niso sodelovali drugače kot civilisti86. Tako se je zavest o vojni in njenih zločinih na obeh
straneh ohranila dolgo. Prihajalo je do besednih izmenjav, ki pa niso pripeljale do kakšnega večjega
konflikta. Sogovornik Jože Simonišek mi je govoril o takem primeru, ki se je zgodil že kar nekaj let po
vojni: »Enkrat so tm v Horjulu v gostilni pil pa se je en, k je bil med vojno na ta prav stran pr partizanih
pohvalu: Pr men pa gnar ni problem. Eden od ostalih pa mu je reku: Veš kaj. Mam že raj čisto vest, kukr
pa tvojo borčevsko penzijo.«87
Do takih in podobnih manjših napetostih je po vojni še večkrat prihajalo, predvsem takrat, ko so se
sporekli ljudje z drugačnimi pogledi. Ti dve strani sta se v Horjulu močno ločili in za vsakega se je
vedelo, na kateri strani je bil88.

Slika 10: Napis na spomeniku žrtvam komunizma.

4.4.

Stari in novi prazniki

Do teh napetosti je najpogosteje prihajalo med prazniki, ko je v vas pogosto prišla policija, ki je dobila
prijavo za kaljenje javnega reda in miru. Skoraj vsako leto je bil tak vzrok miklavževanje89. O tem bom
pisal še kasneje, ko se bom posvetil šegi malih hudičev, ki je nastala zaradi tega omejevanja oz.
preganjanja miklavževanja.
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Simonišek, 30. 7. 2019.
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Prav tam.
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Prebil, 22. 7. 2019.
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Simonišek, 30. 7. 2019.
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Določene ljudi je motilo predvsem pritrkovanje zvonov ob večjih cerkvenih praznikih, kot sta velika noč
in božič, ki sta se najbolj razširjeno praznovala tudi v času po vojni90. Od vseh sogovornikov sem izvedel,
da so pri njihovih hišah za božič dajali velik pomen jaslicam, ki so bile večinoma delane doma oziroma
jih je napravil kak sorodnik. Ponekod so imeli tudi papirnate jaslice91. Božično drevo ni bilo v navadi pri
vseh hišah, kjer pa je bilo, je bilo okrašeno z doma narejenimi okraski in piškoti92. Tako se določenega
dogodka spominja sogovornik Anton Gabrovšek: »Takrt se je zgodil, sploh v zimskem času, da je večkrat
elektrike zmankal. To je večkrat blo k je zagrmel. Mi smo pa to čakal tazga trenutka in ko je štroma
zmankal, je sam završal tm v kotu not. Je reku ata: še mene požrite. Si kr hitr tko ker bonbon dol vzel,
jih ni blo kr tm še en pehar, da bi jih dobu.«
Velik praznik je bilo tudi žegnanje po vaseh. Takrat je bila tudi v najhujših časih na mizi pogača, ki so
jo po kosilu s kolesom odpeljali tudi ostalim sorodnikom po dolini, ki so živeli v drugih vaseh. Oni pa
so to uslugo vrnili, ko je bilo žegnanje v njihovi vasi. Takrat se je poznalo praznično vzdušje tudi po tem,
da ljudje niso delali kmečkih opravil, kot so jih ponavadi.93
Je bila pa navada, da so predvsem za veliko noč in za žegnanje ljudje manj pokali z možnarjem, ki je
tako močno počil, da je odmevalo po dolini. Streljali so tudi s pištolami in raketami. Mlajši fantje so
velikokrat pokali prazne pločevinke barv, redčil in podobnih zadev, kar je tudi močno odmevalo. Zaradi
tega je za veliko noč velikokrat prišel policaj čez dan v Horjul, ki je želel dobiti fante, ki so to počeli.94
Prvih nekaj let je bilo podobno pri novo uvedenih državnih praznikih. Večina ljudi jih je praznovala
ravno toliko, kolikor jih je bilo treba95, saj so se bali, da bodo ob kakšnem večjem delu za kazen
zaprti96.Tako so po nekaterih kmetijah policaji za 1. maj podili kmete z njiv, saj so ti na njih opravljali
kmečka opravila97. Nove praznike, kot je na primer 1. maj, je praznovalo malo ljudi, predvsem učitelji
in osebe na javnih položajih98. Za te praznike se je ponavadi delalo, vendar tako, da se ni povzročalo
hrupa ali pa bilo vidno prevelikemu številu ljudi99.
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V Horjulu po vojni ni bilo veliko služb, zato so ljudje največ hodili delat v Ljubljano100. Avtobus je v
Horjul začel voziti takoj po koncu vojne, vendar cesta še ni bila asfaltirana101, zato je bila pot v Ljubljano
dolga in je avtobus vozil v Ljubljano le enkrat na dan, okoli 5. ure zjutraj in proti večeru domov102. Cesto,
ki je takrat vozila čez Horjul in po kateri tudi danes poteka glavni promet čez dolino, so med drugo
svetovno vojno delali Italijani103 in je bila asfaltirana leta 1953104. Ravno zaradi slabe ceste se je mnogo
ljudi odpravilo na pot peš preko Lesnega Brda na Drenov Grič, kjer so šli na vlak do Ljubljane105.
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Prav tam.
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Bernard, Kozjek. Intervju opravljen 18. 7. 2019.
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Prebil, 22. 7. 2019.
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5. Uprava po vojni
Po drugi svetovni vojni je območje današnje občine Horjul pripadalo občini Ljubljana Vič. Teritorialno
je bilo območje današnje občine razdeljeno na tri Krajevne ljudske odbore. To so bili KLO Horjul, KLO
Zaklanec in KLO Vrzdenec. Pri določanju teh najnižjih enot so bili pripravljavci mnenja, naj bo kraj
gospodarsko, socialno in kulturno zaokrožena skupina naselij106.

Slika 11: Zemljevid KLO Horjul, Vrzdenec, Zaklanec in Butajnova. Hrani ZAL.

Sicer se je upravna zakonodaja po vojni velikokrat spreminjala in je bilo na to temo do leta 1965 sprejetih
okoli 35 zakonov107, vendar ti niso neposredno vplivali na upravo v območju Horjulske doline. Izraz kraj
je v letih od 1945 do 1952 pomenil območje krajevnega ljudskega odbora, stari izraz kraj, ki pomeni
skupino hiš, povezanih s skupnim številčenjem, pa je nadomestil izraz naselje108.
KLO Horjul je bil od vseh teh najbolj vpliven in je zasedal v prostorih Prosvetnega doma v Horjulu 109.
Zajemal je še vasi Ljubgojna in Korena, zraven pa še nekaj manjših naselij, ki niso samostojne vasi,

106

Ferenc, Mitja. Kočevska pusta in prazna. Nemško jezikovno območje na Kočevskem po odselitvi Nemcev. Ljubljana:
Modrijan, 2005, 255.
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Prav tam, 255.
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Prav tam, 255.
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SI_ZAL_LJU 55, Krajevni ljudski odbor Horjul, šk. 1, »Zapisniki sej KLO Horjul«.
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ampak zaselki prej omenjenih vasi: Lipalica, Zagorica in Selca. KLO Vrzdenec je zajemal poleg
Vrzdenca še vasi Žažar in Samotorica110. Krajevni odbor je na Vrzdencu zasedal ˝pr Štefic˝111. KLO
Zaklanec pa je zajemal še vasi Podolnica in Lesno Brdo112 in je zasedal na stičišču teh vasi ˝pr Heron˝113.
Krajevni ljudski odbori pa so bili pogosto tudi tarča kritik, tako da je o KLO Vrzdenec nastala tudi pesem,
ki mi jo je povedal sogovornik Simonišek Jože.
Vrzdenški KLO
naj v vzoren zgled naj bo.
Kogar po tobaku mika,
ni potrebna mu trafika,
kar podvizaj se v pisarno,
tam predsednik sam udarno
vse za blagor ljudstva vnet,
ti prodal bo cigaret.
Pravijo, da pri pijači,
tudi tajnik z njim rovači.114

5.1.

Spremembe krajev in občine

Prve večje spremembe je uprava doživela leta 1952. Takrat je prišlo do združitve treh KLO Horjul, KLO
Zaklanec in KLO Butajnova, ki so se skupaj združili v Okrajni ljudski odbor. V tem odboru je prejšnji
KLO Horjul dobil 10 odbornikov, KLO Zaklanec 5 in KLO Butajnova 6.
Leta 1955 je na tem območju nastala nova občina. To je bila občina, ki je zajemala območje današnjih
občin Dobrava-Polhov Gradec in občine Horjul, ki je imela svoj sedež na Dobrovi115. Ta občina se je
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kasneje združila nazaj v občino Ljubljana Vič-Rudnik, je bila pa ta občina osnova za občino DobrovaPolhov Gradec-Horjul, ki je nastala po osamosvojitvi Slovenije116.
V okraj Horjul so bile leta 1957 v volilni (edini volilni imenik, ki sem ga našel v arhivu) imenik vpisane
še vasi Brezje, Butajnova, Šentjošt in Planina nad Horjulom117. Vse te vasi danes niso vključene v občino
Horjul, ki je nastala leta 1998, vendar so z njo še zmeraj povezane tako kulturno kot družbeno. V volilni
imenik je bilo takrat vpisanih 1097 oseb, največ iz Horjula – 389, najmanj pa na Koreni – 79118.
Najbližja upravna enota je bila takrat na Vrhniki, tako da je večina ljudi hodila svoje upravne zadeve
reševat na Vrhniko. Z Vrhnike je prihajala tudi pošta in zdravnik, tako da so ljudje pogosto hodili na
Vrhniko 119.

116

Bizjan, Ivanka. Intervju opravljen 6. 6. 2019.

117
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6. Osnovna šola
Že pred vojno je bila šola v Horjulu nameščena v stavbi današnje občine, na občinskem trgu. Kot že
omenjeno je bila šola močno poškodovana med 2. svetovno vojno. Takoj po vojni je število učencev
začelo močno padati in je iz 340 učencev, ki so začeli šolsko leto 1945/46, do šolskega leta 1952/53
padlo za polovico – na 170 učencev120.
Tudi šolski obisk je bil slab, saj je bila šola še v zelo slabem stanju. Obisk pa je nekaterim tudi
onemogočala narava, tako je bila šola od 19. do 22. februarja 1947 zaprta zaradi snežnega zameta. Tudi
v času, ko ni bilo snega, so nekateri učenci iz okoliških hribov potrebovali tudi uro hoda do doma, kar je
bilo posebej izpostavljeno v krajših zimskih nočeh.121
Poseben dogodek za mlade je bil tudi pozdrav Josipa Broza – Tita, ki se je 22. 9. 1946 peljal čez Horjul122.
V tem šolskem letu je bil ustanovljen pionirski odred Svarun. V prvem letu je bilo vanj vključenih 181
od 273 učencev.123
V tem šolskem letu pa ni navedeno, da bi bila šola deležna kakšnih obnov in enako ne v naslednjem,
čeprav je bila šola še zmeraj v slabem stanju. Učitelji so tudi opozarjali, da šola ne zadostuje potrebam
in je premajhna, pritožbe pa so bile tudi nad pomanjkanjem učiteljev. Teh je bilo na šoli le pet, saj so dve
učiteljici premestili v druge kraje (v Črnuče in v Gornje Pirniče). Od treh novih učiteljev, ki pa so bili
premeščeni na šolo, je v tem šolskem letu delo opravljala le ena učiteljica, tečajnica. Ena izmed učiteljic,
ki naj bi bila premeščena, je bila celo leto na bolniški odsotnosti, druga pa sploh ni prišla.124
Prva leto, ko je zabeležena obnova po vojni, je bilo šolsko leto 1949/50, ko je bila septembra pred
začetkom in na začetku leta šolska stavba v notranjosti prebeljena in preslikana.125
Naslednje obnove so potekale čez dve leti, ko so bila na šoli zamenjana tla v spodnjih prostorih poslopja.
V istem letu se je tudi stara šola preuredila v ambulanto126. To je bila stavba prve šole v Horjulu, ki so jo
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začeli zidati leta 1864 in je bila v uporabi do leta 1911, ko se je šola preselila v prej omenjeno stavbo127.
Ta stavba stoji še danes in nosi naslov Ob potoku 36.
Večja obnovitvena dela pa je šola doživela v šolskem letu 1952/53, ko so se v zgornjem nadstropju
obnovila tla in se je prekrila šolska streha. Šola je v tem letu dobila tudi novo stavbno fasado. V
notranjosti so bile prebarvane vse učilnice in popravljene peči za ogrevanje. Julija se je začelo
pospravljati okolico šole, konec šolskega leta pa je že bilo dogovorjeno, da bodo 1. oktobra naslednje
šolsko leto prebarvali okna in vrata na šoli.128
Tako je bilo naslednje šolsko leto (1953/54) prvo leto po koncu 2. svetovne vojne, ko je število učencev
naraslo129. Tega pa ne moremo pripisati obnovi šole, ki je bila s tem sicer privlačnejša za šolski obisk,
urejena in imela za otroke vključeno že malico v šoli130. Niti ne moremo tega pripisati asfaltiranju ceste
čez dolino, eno prvih v tem predelu131. Glavni razlog za povečanje učencev v šoli lahko iščemo v tem,
da je minilo šest do sedem let od vrnitve moških iz internacij. Tako ni težko izračunati ena plus ena, da
ugotovimo pravi razlog. Takrat je prva večja generacija povojnih otrok odštela dovolj let, da so lahko
začeli hoditi v šolo.
V šolskem letu 1954/55 je v šolo prispela nova učiteljica, tako da je bilo naslednje šolsko leto na šoli 7
učiteljev, ki so morali skrbeti za 192 učencev. Takrat je bila na šoli še zadnje leto v veljavi sedemletka.
V šolski kroniki pa znova poročajo, da je šola v slabem stanju. V pritličnih prostorih bi bilo potrebno
popraviti pritlične razrede, hodnik in stranišče, vendar za to ni bilo sredstev. Tudi ograja okoli šole, ki je
bila postavljena le leto poprej, je razpadla. Tako bi šola za obnovo vsega tega potrebovala 170.000
dinarjev, ki pa jih ni imela. Na šolskem računu je bila le dobra polovica tega, in sicer 90.000 dinarjev.132
Je bil pa v tem letu zelo visok šolski obisk, kar 94,6 %133, vendar šolska kronika dodaja še: »Obisk bi bil
lahko še boljši, če starši ne bi svojih otrok uporabljali za hišna in poljska dela, ker še vedno primanjkuje
delovne sile.«134
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Hribernik, Peter. »Pešpot po Horjulski dolini«. Projektna naloga, Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
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Tega leta je bil učni uspeh v šoli zelo dober v primerjavi z ostalimi leti, saj je bilo 30 učencev odličnih,
50 prav dobrih, 80 dobrih, 14 zadostnih in le pet učencev ni opravilo razreda 135. To je v primerjavi z
ostalimi leti malo, saj leto prej v naslednji razred ni napredovalo 11otrok, leto kasneje pa ob 16 učencih
več 25 otrok ni naredilo razreda136.
Je bilo pa to tudi prvo šolsko leto v novonastali občini s sedežem na Dobravi.
Naslednje leto (1956/57) je bila v Horjulu prvič uvedena osemletka137, kar je še povečalo število učencev
na šoli, za katero so se že nekaj let poprej pritoževali, da je premajhna. To je prineslo s seboj tudi druge
probleme. Tako je sanitarna inšpekcija zaprla šolo za sedem dni, dokler niso bile po vseh treh nadstropjih
nastavljene pipe z vodo138. Tako so se tudi eksponentno povečala sredstva, ki bi jih šola potrebovala za
obnovo. V poročilu je bilo napisano, da naj bi ta številka zdaj znašala milijon dinarjev, predvsem za
izolacijo stavbe, ki bi bila potrebna zaradi hude vlage139.
V šolskem let 1957/58 je bilo na šoli prvič osem učiteljev, ki pa je poučevalo 221 učencev140, kar znaša
v povprečju 27–28 učencev na učitelja. Zaradi povečanja učencev so v šoli preuredili pisarne in sobe
učiteljev tako, da so iz njih pridobili še učilnico za približno 38 učencev 141. Šola pa je potrebovala tudi
kadrovske okrepitve. Tako so honorarno zaposlili Jožeta Vrhovca, ki je na šoli začel poučevati zgodovino
in zemljepis142. Pojavila pa se je tudi ideja o postavitvi nove šole, ki bi imela večje in bolj primerne
prostore za učenje. Horjul pa se je razvijal naprej, tako da so potrebe po novi šoli še naraščale: »Horjul
se močno industrializira in je s tem večji dotok delavcev, ki delajo v Rašici in Elektroniki. /…/ Za šolsko
leto 1961/62 je predvideno 318, zato bi bilo potrebno novo šolsko poslopje.«143
Zaradi tega je bil na seji LO Dobrova sprejet predlog, da se v nov šolski proračun prišteje tudi stroške za
lokacijo in načrt nove stavbe144.
V tem šolskem letu je Pionirski odred Svarun 4. maja 1959 za dan mladosti pripravil športni dan. Tako
so pionirji v šahovskem, strelskem in fiskulturnem krožku priredili občinsko tekmovanje v šahu,
135
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streljanju z zračno puško, odbojki in v igri med dvema ognjema. V proslavljanju dneva mladosti so
sodelovala tudi ostala društva. Tehnični krožek je 18. junija pripravil razstavo svojih izdelkov, folklorna
skupina 3. razreda pa je predstavila ljudske plese. Sadjarski krožek je od Kmetijske zadruge Horjul dobil
450 dreves, nekaj teh so posadili na šolskem vrtu, ostale pa odnesli domov.145
Potrebe po novih poslopjih pa so se v naslednjih letih še znatno povečale. Zaradi šolske reforme so na
šolo dodali še učence iz Žažarja in Brezij. Ukinili so 5–8 razred, zaradi česar je v Žažarju ostalo le 11
otrok. Zato so starše hoteli prepričati, da bi še ti prišli v Horjul, vendar so naleteli na velik odpor.
Dogovorili so se, da v horjulsko šolo pride še 4. razred učencev in v Žažarju ostanejo prvi trije razredi.146
Kljub težkim razmeram in premajhnim kapacitetam je pouk še dolgo potekal v stari šoli. Tudi ob
pripravljenem proračunu je denarja za gradnjo šole močno primanjkovalo. Tako se je nova šola začela
graditi šele leta 1975, pouk v njej pa se je začel leto kasneje147.
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7. Obnova Horjulske doline
Po vojni so bile najbolj poškodovane vasi okoli Horjula, kot so Zaklanec, Ljubgojna, ki je bila v celoti
požgana, in vasi na okoliških hribih, kot so Koreno, Samotorica in Žažar, kjer so potekale bitke
narodnoosvobodilnega boja. Sam Horjul ni bil hudo poškodovan, je bila pa vas Brezje, ki stoji na obrobju
Horjulske doline, med vojno trikrat požgana148. Vas Brezje se nahaja tudi naravnost pod vrhom hriba
Ključ, ki je bil dolgo časa partizanska baza. Vas je bila v vseh primerih požgana s strani Italijanov, ob
prihodu pa so Nemci mobilizirali delovne brigade z dolenjske in vas obnovili149.
V vasi Zaklanec sicer ni bila poškodovana nobena hiša150, so bila pa požgana vsa gospodarska poslopja
v bombnem napadu151. Na Ljubgojni so Italijani požgali celotno vas v dveh dneh152. Potem so se začele
zasilne obnove, ki so potekale že med vojno153. Nekaj hiš se je obnovilo kar hitro, nekaj hiš pa se ni več
obnovilo154. Velik problem pri obnovi je bilo pomanjkanje materiala, tako da so pogosto za obnovo
uporabljali material podrtih in izpraznjenih hiš155. Sogovornik Bernard Kozjek opisuje, da so po požigu
Ljubgojne živeli sedem let v Horjulu156.
Material za obnovo je bilo težko dobiti, saj je bilo po vojni veliko pomanjkanje vsega. Kot omenjeno je
veliko ljudi gradbeni material dobilo od starih porušenih in zapuščenih hiš157. Les za gradnjo so dobili v
lastnem gozdu oziroma pri sorodnikih. Kdor ni mogel lesa in ostalega materiala pridobiti na tak način, je
imel precej večje finančne težave pri obnovi ali gradnji158. Ti so po opeko hodili na Vrhniko in Vič, saj
kvadrov doma takrat še niso delali159. Ljudje so ponekod, preden so lahko popravili hiše, le za silo prekrili
hleve in na enem koncu živeli oni, na drugem pa živina. Državne pomoči za obnovo ni bilo, zato so si
ljudje pomagali med sabo, sosed sosedu, tako da so si s časom in trdim delom opomogli160.
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7.1.

Zaplemba imetja

Po vojni je bilo tudi v Horjulski dolini zaplenjeno imetje, še posebej tam, kjer so kmetije ostale prazne,
ko so po vojni preživeli lastniki bežali v tujino. Tako je bilo tudi z ozemljem, ki je pripadalo nekdanjemu
županu Bastiču, ki je bil med vojno ubit, med boji pa so padli tudi njegovi sinovi, preživeli potomci pa
so zbežali v tujino161. Njihovo agrarno ozemlje je bilo razdeljeno med 25 agrarnih interesentov na 46
različnih kosov. V to imetje je bilo vključenih 5,72 ha njiv, 26,3 ha travnikov in 3,7 ha pašnikov162.
Veliko je bilo tudi primerov, v katerih so sorodniki pobeglih odkupili njihovo imetje oziroma je bilo to
preneseno na ožjega sorodnika. Tak je bil primer Janeza Čepona, ki je po vojni pobegnil v ilegalo in se
je njegovo premoženje preneslo na njegovo ženo po ceni prenosne takse in sodnih dopolnil (skupaj 120
dinarjev)163.
Bili pa so tudi primeri, kot je primer družine Prebil iz Zaklanca. Oče, ki je bil lastnik posestva, je bil med
vojno odpeljan v internacijo in je umrl v Mauthausnu 20. maja 1944 164, zato se je po vojni posestvo
preneslo na njegovo vdovo in na njunih pet otrok. Trije od teh so bili po vojni obsojeni za sodelovanje v
vaški straži in v Slovenskem domobranstvu, zato so po vojni pobegnili, njihovo imetje pa je bilo
zaplenjeno165. Danes se ve, da je Julka pobegnila v Argentino, Marija pa v Francijo. France je bil med
horjulskimi pripadniki Slovenskega domobranstva, ki so bili ubiti po koncu vojne v Teharjah166. Kmalu
po tem, ko je bil mož Janez odpeljan v internacijo, je posestvo pogorelo zaradi vojnih dogodkov, zato se
je vdova morala zadolžiti za obnovo posesti. Tako je vdova po vojni dobila 5/8 posesti in se obvezala,
da bo izplačala ostale dediče (njene otroke). Ostale 3/8 je zaplenila država in žena pokojnika je zaprosila,
da se jo obvesti, ko bo prišlo do prepisa vknjižb, da odkupi še preostali del.167

7.2.

Obvezna oddaja

Obvezna oddaja po vojni je oteževala delo kmetov, saj je velikokrat niso mogli poravnati. Sogovornik
Jože Simonišek razlaga, da jih, ko so pobirali odvzem, ni zanimalo, koliko bo ljudem ostalo, in so želeli
imeti zahtevani delež, čeprav ljudem velikokrat ni ostalo dovolj za minimalno preživetje in so se zato
zadolževali168. Ljudje so hrano skrivali tako, da so v sredini polja s koruzo naredili krog, kamor so skrili
161

Cerar-Bastič, »Ljubgojna«, 72–75.
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pridelek, da so ga imeli dovolj za preživetje169. Sogovornik Janko Šušteršič mi je opisoval, da se spomni,
kako so neko leto, ko je bil še fant, hranili krompir v gasilskem domu, ker pa nanj niso pazili in so ga
neprimerno hranili, jim je ta zgnil170.
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Šušteršič, 17. 7. 2019.
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8. Razvoj doline po koncu vojne
8.1.

Povezave z ostalimi kraji

Skozi Horjul je takrat še tekla cesta, ki so jo med vojno zgradili Italijani, od Horjula do Brezij171. Cesto
od Ljubgojne do Vrzdenca pa so zgradili Nemci172. Cesta je bila bolj podobna kakšni kmečki poti kot
cesti in iz nje je na vsakih nekaj metrov rasla trava173. Cesta ni omogočala kakšnega večjega prometa,
zato je tudi avtobus vozil zgolj dvakrat na dan 174. Večina ljudi se je na delo odpravljala s kolesom v
Ljubljano ali na Vrhniko in tudi tako je pot včasih ovirala slaba cesta, ki je premetavala ljudi na kolesu175.
V zimskih mesecih so furmani orali cesto s cestnim plugom176. Ker je bil prenos informacij precej
počasnejši kot danes, ceste velikokrat niso bile splužene v času odhoda v službo in so zato ljudje hodili
v službo ob kolesu, na vlak za nazaj, ko je bila cesta že splužena, pa so se pripeljali177.
Kolesa so bila takrat redkost, mnogi so zanj delali tudi po več kot leto dni, nato pa so morali zanj plačati
še carino178. Kolo je bilo tudi med vojno zelo cenjeno, zato je veliko ljudi prijavilo ukradena kolesa v
popisu vojne škode, kot povzročitelje pa v skoraj vseh primerih navedli Italijane179. Redki so imeli
prihranjenega več denarja in so si tako lahko privoščili motorno kolo, s katerim so hodili v Ljubljano180.
Veliko ljudi je s kolesom ali peš hodilo do Drenovega Griča, kjer je bila železniška postaja, in se tam
vkrcali na vlak do Ljubljane181.
Asfaltirano cesto so skozi Horjul gradili leta 1954182. Takrat naj bi bil Horjul eden prvih predelov
Slovenije, ki je bil povezan z asfaltirano cesto183. Za to naj bi bil zaslužen Gašper Muha, ki je bil takrat
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v državni službi184. Nova cesta je omogočila lažje povezave z Ljubljano, vendar avtobus še do 60. let ni
vozil več kot dvakrat na dan185.

Slika 12: Slika Horjula okoli leta 1960.

8.2.

Službe

Po vojni v dolini ni bilo veliko služb. Večina prebivalstva v Horjulski dolini je bila še zmeraj agrarnega,
ker pa je bila huda stiska, so se predvsem moški odpravljali na delo v Ljubljano in na Vrhniko186. Ženske
so hodile delat v usnjarno na Vrhniki, nekaj pa jih je tudi doma delalo izdelke, večinoma štrikane ali
tkane, ki so jih prodajali187. Med njimi je bila tudi moja sogovornica Marjeta Prebil: »Jst sm doma, mi je
Tone zrihtov en stroj za štrikanje, k smo ga mogl skrivat pod zemlo (da ga ne bi zaplenili, saj je bilo to
kmalu po koncu vojne in se takih strojev ni dalo dobiti). /…/ Tone je že šov navrh ležt not jst sm pa še
štrikala, k se mi je sam zato šlo (podrgne skupaj s prsti, da pokaže, da misli na denar). /…/ Jst sm štrikala
Tone je pa v Lublano nosu, tk da men ni blo treba it.«188
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Največ je bilo priložnostnega dela, ko so čistili vodotoke in kasneje, ko so asfaltirali ceste 189. Pri teh delih
se je dalo dobro zaslužiti, saj je bilo na primer čiščenje vodotoka plačano od kubika pospravljenega
lesa190.
V vseh treh KLO-jih je bilo prijavljenih tudi 29 obrtnikov, največ v Horjulu 19, iz Zaklanca 8 in 2 z
Vrzdenca. Ukvarjali so se z različnimi obrtmi, od mizarstva do mlinarstva, kolarstva, čevljarstva,
kovaštva, torbarstva, sedlarstva, šiviljstva in krojaštva.191

8.3.

Rašica

Veliko žensk se je zaposlilo v Rašici takoj ko je bila ustanovljena podružnica podjetja iz Gameljn. Da je
bila Rašica ustanovljena, sta bila najbolj zaslužna Marinčič France in njegova sestra Pavla, ki sta
spodbujala razvoj192. Kmalu je bilo zaposlenih preko 120 žensk, ki so štrikale na stroje na nožni pogon,
ko pa je prišla elektrika, pa na električni193. Podjetje je najprej izdelovalo štrikane izdelke, kasneje pa se
je preoblikovalo v šiviljsko podjetje. Ženske so najprej delo opravljale v zgornjih prostorih Prosvetnega
doma v Horjulu, ki je bil po vojni nacionaliziran, saj je bil prej v lasti župnije Horjul. Kasneje pa so se
ženske preselile v sosednjo stavbo, kjer so imele vse prostore zase194.
Rašica je bila prvi tak projekt, ki je pomagal Horjulski dolini pri tem, da se je postavila nazaj na noge po
vojni.

Slika 13: Delavke Rašice.
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8.4.

Iskra

Drugi, morda najpomembnejši projekt za to dolino, je bila podružnica podjetja Elektronika Iskra, ki je v
Horjulu začelo graditi stavbo 1955. leta195 in je bilo ustanovljeno 1957196. Podjetje naj bi v Horjul
pripeljala Muha Gašper in Marinčič Gašper197, 198. Podjetje se je ukvarjalo z izdelavo merilnih naprav199.
Že leta 1957 se je začel oblikovati del podjetja, kjer so izdelovali večinoma kovinska ohišja za te merilne
naprave200. V podjetje so hodili opravljat učno dobo tudi mnogi fantje iz Horjulske doline, ki so
pridobivali izobrazbo za delo v finomehaniki in strugarstvu201. »Ko je tukej potem enkrat bla Iskra, je to
bla ena velika rešitev za ta okolca«.202 Tako se prihoda novega podjetja v dolino spominja Anton
Gabrovšek. Predvsem se je zaposlovalo kmečko prebivalstvo, ki je tako zaslužilo dodaten denar. »So
ravno rekl, da je to fino za kmete, ker doma mora delat in se pride tukaj odpočit, da je lahko doma pol
spet delov popoldne.« 203

Slika 14: Stavba Elektronike Iskre. Vir: https://www.metrel.si/sl/content/about/mejniki.html

V poslopju so imeli zaposleni na voljo tudi tuš, ki so ga lahko izkoristili. To je bilo takrat velikega
pomena, saj veliko hiš v tistem času še ni imelo kopalnic. Tako so se hodili delavci in delavke tuširat po
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službi, preden so odšli domov, nekatere delavke pa, da so se izognile gneči, že med odmorom za
malico.204
Leta 1959 je kmečka zadruga zgradila zadružne hleve, kjer so skrbeli za živino, pšenico in hranili živalske
kože205. Veliko domačinov se je tam naučilo voziti traktor in tam tudi opravljalo izpit206. Veliko
kmečkega prebivalstva se je tam zaposlilo, ker je poznalo delo207.
Kmalu po tem se je veliko mladine odpravljalo na delo v tujino, predvsem v Avstrijo, Nemčijo in
Švico208. Po opravljeni vojaški službi so se moški, predvsem tisti, ki so delali v strojniških smereh, pa
tudi drugi (na primer mesarji), odpravili v tujino, ženske pa so hodile delat za tekoči trak. Ta val je
potekal kasneje, med letoma 1965 in 1970209.
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9. Mali hudiči
Kot že omenjeno je do največjih napetosti med obema stranema prihajalo ob praznikih. Velikokrat je
prišla napetost na površje ravno ob miklavževanju. Ker je bil sv. Miklavž takrat nezaželen in so ga hoteli
nadomestiti z dedkom Mrazom, je velikokrat v vas prišel policaj iz Dobrove, ki so ga klicali Paradajzar
in je prihajal kar s kolesom210. »To so bili določeni Horjulci, to bi ene tri lahko naštev, ta »rdeči«, ki so
potem določeni poklical na policijo in so policaji z nočjo vred bili že tukej. Ampak pod pretvezo
izgovora, da je kaljenje nočnega miru. In potem so jih lovil. Tako, da se je že zgodil, da se je pri nas
Miklavž sleku pa cune pod postla potisnu in je bil v civilu in mu policaj, k je pršu vn, nč ni mogu. /…/
To bi moral bit dedek Mraz, potem bi bilo vse v redu. Tako pa je bilo rečeno da je to kaljenje javnega
reda in miru.«211
Tako se je druščina fantov, ki se je odpravila na obhod, dostikrat razgubila po vasi, ko je policaj prišel
na vas, da jih ne bi dobil. Zaradi tega se je obhod takrat velikokrat končal in veliko otrok ni pričakalo
obiska svetega Miklavža212. Tudi v šoli nekateri učitelji niso želeli, da bi se Miklavž obdržal in učiteljica
prvega razreda je otrokom govorila, da Miklavž ni pravi, da se to samo fantje napravijo. Marsikateri od
otrok je takrat jokal, vendar tega niso verjeli213.
Policaj kakšnega fanta ni nikoli ujel, je bil pa nekajkrat blizu. Policaj je že držal fanta, preoblečenega v
hudiča, vendar ga ni mogel zadržati dovolj časa, da bi mu snel larfo in ga prepoznal214. Tako primer, ko
je policaj skoraj ujel sv. Miklavža opisuje Gabrovšek Anton: »Je bil enkrat lih pr ns Miklavž, k je
Paradajzar hodu okol. In se je Miklavž hitro skril v sobo in obleko zbasal pod postlo, da je pršu vn v
civilu pa mu polcaj ni nč mogu.«215
V tistem obdobju so bili hudiči tudi zelo grobi, zato jih pri marsikateri hiši, kjer so bili majhni otroci,
niso pustili notri. Velikokrat so bili pregrobi z otroki, ker so se ga pri prejšnjih hišah že preveč napili. 216
Zaradi takega obnašanja je sovaščanka leta 1957 oz. 1958 (na ti dve letnici natančno mi je uspelo datirati
začetek šege) Metka dala predlog mlajšim fantom, da jim bo pomagala obleči se, zato naj pridejo pred
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starejšimi fanti ter naj bodo bolj umirjeni od njih. To je storila, ker sta dva fanta pomagala njenemu sinu,
ki je imel bolezenske težave, hoditi v šolo in sta zanj poskrbela.217
Nekateri so v šegi sodelovali tudi zaradi ljubosumja, ker jim starejši fantje še niso pustili hoditi zraven,
češ da so še premladi218.
Tako je bilo tudi pravilo, da je v hišo najprej vstopil sv. Miklavž, šele ko je on opravil, so prišli notri
hudiči. Drugače je bilo pri starejših otrocih, ki se jim je zdelo nerodno poljubiti palico in moliti ter so se
zato izgovarjali. Takrat se je za spodbudo glasno zadrl Lucifer iz ozadja in prišel k njemu. 219
Zbrala se je skupina fantov, večina sošolcev iz osnovne šole, nekaj pa so vzeli s seboj tudi starejših in
mlajših fantov. Odločili so se, da bodo izvedli svoj obhod sv. Miklavža s spremstvom 28. novembra, en
teden pred običajnim datumom. Zakaj ravno ta datum, se ne spomnijo, ampak jim je prišel zelo prav.220,221
Ko so se fantje dgovorili, da bodo stvar res izpeljali, so sledile dolge priprave. Fantje so se veliko večerov
pred tem dobivali, zbirali maske, rogove, kože, da so se pripravili na obhod222. Veliko kožuhov jim je
pomagala nabrati tudi sovaščanka Metka, ki jim je dala pobudo za to dejanje223. Največkrat so se dobivali
v zapuščeni hiši pr' Kovač224. Rogove so dobili pri mesarju v Horjulu, jih nato prekuhavali, da so iz njih
spravili roževino, in jih nato pritrdili na maske. Maske so delali pozno v noč, dlje, kot je kasneje trajal
sam obhod. Pri furmanih, ki so vozili skozi Horjul, so si pridobili zvonce in verige225. Največ dela pa so
imeli fantje, da so pridobili obleko za sv. Miklavža: »To (obleko) pa smo pridobil od pokojnega Nastrana,
tukaj sem bil jst žrtev. Vsak se ga je bal, to je bil zelo strog župnik. /…/ Mi smo k njemu šli pa celo se
zmenili, da smo to nekej na obroke odplačevali. Kr smo dobil za »pušco« pa smo od tega potem (dali
župniku) namest, da bi zapil.« 226
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Zlato knjigo je izdelal Janez Šušteršič, jo okrasil in notri napisal nekaj vrstic, ki jih je Miklavž nato pri
hiši prebral. Na glavi je nosil tudi doma narejeno škofovsko kapo in palico, ki so ju okrasili s folijo. Kapo
in palico so večkrat naredili na novo, saj se je palica rada zlomila, kapa pa pomendrala in umazala227.
Med hudiči je imel posebno funkcijo Lucifer, ki je bil glavni izmed hudičev in je imel kozlove roge na
maski. Še ena taka funkcija je bila »ta rdeči«, ki je imel povsem rdečo obleko. Včasih sta se ti dve vlogi
tudi prekrivali. Pomembno vlogo je imel tudi pobiralec »pušce«, ki je moral vedno hoditi ob Miklavžu.
228

Angeli so bili v prvih obhodih oblečeni samo v bele obleke, kasneje pa so izdelali krone iz kartona, ki so
jih nosili na glavi229. Tudi te obleke jim je priskrbela sovaščanka, ki jim je dala idejo za nov obhod230.
Starši so »novega« Miklavža radi sprejeli in pri marsikateri hiši so vrata odprli samo malim hudičem in
Miklavžu, večjim fantom teden kasneje pa ne. Slednjemu do veliko hiš tudi ni uspelo priti zaradi policije.
Tako je veliko staršev pripravilo darila za svoje otroke že za male hudiče231. V tem času so bila darila
bolj skromna, poleg posušenih hrušk mogoče še pomaranča in to je bilo vse232. S tem so fantje omogočili
vsem otrokom obisk Miklavža, ki bi ga na stari datum obhoda težko dočakali233.
Pri izbiri fantov ni bilo kakšnih starostnih pogojev, tako so se pogosto v hudiče napravili tudi fantje iz
osnovne šole234. Zraven je lahko prišel, kdor je hotel in bil pripravljen delati235. Nekaj je bilo tudi starejših
fantov, ki so hodili zraven njih in so si pred hišami, kjer so bila dekleta, od mlajših fantov sposodili
maske, da so lahko dekleta odnesli ven iz hiše236.
Šega je bila takrat prav tako pomembna kot vse ostale fantovske šege in navade. Glavno je bilo druženje
in povezovanje, čeprav so bile nekatere šege bolj, druge pa manj sprejete v takratni družbi.237
Zakaj je do tega prišlo šele 12 ali 13 let po vojni, čeprav se je preganjanje miklavževanja začelo že takoj
po njej, sem razmišljal lani v svoji seminarski nalogi: »Sam sklepam, da odgovore lahko najdemo v tem,
227
228

Prav tam.
Prav tam.

229

Prav tam.

230

Gabrovšek, 21. 5. 2018.

231

Prav tam.

232

Čepon, Boris. Intervju opravljen 13. 5. 2018.

233

Hribernik, P. »Mali hudiči«, 21.

234

Gabrovšek, 21. 5. 2018.

235

Šušteršič, 10. 5. 2018.

236

Gabrovšek, 21. 5. 2018.

237

Šušteršič, 10. 5. 2018.
44

da je ravno ta generacija tista, ki je mnogokrat čakala sv. Miklavža, vendar ta velikokrat ni prišel in
razočaranje potem, ko so bili celo leto pridni, se trudili, vadili molitvice in upali, da jih bo za to Miklavž
nagradil, je moralo biti veliko. Ko pa so ti otroci odrasli v fante in tudi razumeli šego, kako poteka, kaj
je vse potrebno, so se odločili, da če jih ne spustijo starejši fantje zraven, bodo vzeli stvari v svoje roke.
Ključna je bila tu tudi pobuda sovaščanke, ki jim je obljubila pomoč pri ustvarjanju novih oblek. Ustvarili
in pridobili so si nova oblačila in maske, določil nov datum in vzpostavili obhod, ki je časovno potekal
vzporedno s starim tradicionalnim, le z enim tednom zamika.«238
Za male hudiče je bil obhod lažji tudi zaradi tega, ker so bili mlajši fantje bolj tihi od starejših in so se
bolj izogibali hiš, ki jim ta šega ne bi bila všeč.
Šega se je skozi različna obdobja ohranila vse do danes, ko se mladi fantje napravijo in gredo po vasi 28.
novembra. Šega je imela skozi čas različne pomene tako za fante kot za starše in otroke, ki so jih čakali
na domu239. Ves čas te šege je potekalo tudi staro miklavževanje, ki je potekalo teden kasneje in je v
začetku sedemdesetih let začelo postajati bolj pomembno od nove šege, saj se je tudi omejevanje
miklavževanja zmanjšalo. Do takrat se je tudi izgubilo izročilo, da je šega nastala zaradi nasilja starejših
fantov in ljubosumja240. Zakaj je bilo tako, se zagotovo ne ve, lahko pa sklepamo, da je bilo potrebno ob
ponovnem uveljavljanju obhoda na 5. december, ki ni bil več tako močno preganjan, izbrisati negativne
povezave s šego, da se je ta lažje obdržala med ljudmi241.
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Slika 15: Obleka sv. Miklavža danes.

Leta 1999 in 2000 obhoda malih hudičev ni bilo, kar je zelo užalostilo nekatere starše, predvsem pa
otroke, ki so čakali na obisk dobrega moža242. Eden izmed takih otrok je bil takrat tudi komaj trinajstletni
Jernej Čepon, ki je s pomočjo svojih sošolcev in nekaj generacij starejših fantov šego nazaj obudil243. Do
danes so fantje že večkrat zamenjali svoje kostume244, ki jih skoraj vsako leto tudi popravljajo tik pred
obhodom. Vsako leto se naredi tudi kakšna nova larfa, katere avtor je večinoma Franc Plestenjak in jo
fantom prinese kar v gasilski dom, ko se ti že preoblačijo.
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Slika 16: Franc Plestenjak, ki je fantom prinesel še zadnjo izdelano larfo pred odhodom.

Takrat je bilo veliko fantov, ki niso poznali nobene razlage o razvoju šege. Ljudje so začeli dojemati to
kot neko napoved Miklavža, hudičev in angelov, sedaj so pa skoraj že res tukaj, da so se otroci potrudili
biti še bolj pridni245.

Slika 17: Hiša, polna malih hudičev.
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Šega je takrat dobila funkcijo iniciacije246, saj je bil pogoj, da si se lahko pridružil miklavževanju, ki je
potekal 5. decembra, polnoletnost. Pri malih hudičih pa te omejitve ni bilo in so fantje to dojemali kot
izziv, da se dokažejo, da tudi če niso polnoletni, lahko sodelujejo pri šegah247.
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10. Zaključek
Druga svetovna vojna je Horjulski dolini pustila velik pečat, ki se je v zavesti mnogih ljudi ohranil še
danes. Ohranil se je tudi med mlajšimi rodovi, ki poslušajo pripovedovanje svojih dedkov, babic,
pradedkov in prababic, ki jim opisujejo razmere med in po vojni. Tako se je leta 2017 postavil spomenik
žrtvam iz Zaklanca, ki so kruto smrt dočakale 20. novembra 1942. To je zadnji v vrsti spomenikov, ki so
bili postavljeni v novejšem obdobju v spomin na žrtve komunizma v Horjulski dolini. To je po vojni
vplivalo na to, da sta nastali dve strani in dva spomina vojne, tako kot po mnogih krajih v Sloveniji.
V spominu mi je močno ostala zgodba in komentar nanjo Antona Gabrovška: »Mi je prijatel /…/
razlagov, koko so šli enkrat z družino obiskat sorodnika v Avstrijo, k so po vojni zbežal v Argentino, pol
so pa nazaj pršli pa si dli, kt do Avstrije niso upal. Sej tud ni mel čiste vesti med vojno, tko da vprašanje
kaj bi mu nardil, če bi pršu nazaj./…/ K so pršl gor se je jezil, kako lahko v tak držav žvejo, v takem
režimu, v komunizmu./…/Takrt so ble še na tablcah od avta rdeče zvezde pa k jo je vidu se je jezu, kako
je lahko rdeča zvezda na avtu in je brcnu kje v tablco. /…/ Sej on je bil verjetn takrt najbl nase jezn, k ni
mel čiste vesti med vojno in ni mogu nazaj da bi kej popravu.«248
Ob pisanju me je predvsem zadnja poved tega citata najbolj spremljala, da je bila za mnoge napetosti
med in po vojni kriva predvsem jeza oseb samih nad seboj, ki so vedeli, kaj so storili in da tega ne morejo
popraviti. To velja za obe strani in ne le za eno. Ob tem se spomnim tudi besed moje prababice, ki je to
vojno tudi preživela: še v nobeni vojni ni bila ena stran čisto nedolžna, so bili pa nedolžni ljudje, ki so
na obeh straneh umirali.
Po vojni so bile razmere težke, marsikdo jih je opisoval kot še težje kot med vojno. Skozi delo in pomoč
sta si dolina in njeni ljudje opomogli249. Ko so bile razmere že mnogo boljše, večina materialne vojne
škode popravljene, v dolino so prihajala tudi že velika podjetja, ki so ljudem nudila službo, je nastala
šega malih hudičev. Kljub temu da so se takrat socialne razmere že izboljšale, je bila rana vojne še sveža
in obe strani sta bili še kako v nasprotju. Tako so ljudje, ki so podpirali novo povojno oblast, velikokrat
ob hrupu, ki je nastajal med cerkvenimi prazniki in šegami, klicali policijo, da prihaja do kaljenja javnega
reda in miru. Najbolj se je to poznalo pri miklavževanju, saj šega takrat ni bila zaželena in so želeli
Miklavža zamenjati z dedkom Mrazom. Zato je takrat nastala nova šega malih hudičev.
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Od 70. let pa vse do danes, se je med Horjulci v kolektivnem spominu od razlogov za nastanek šege
ohranil samo ta, da je šega nastala zaradi preganjanja Miklavža. To si lahko razlagamo, da je šega imela
funkcijo upora proti socializmu, ki je prišel na oblast po vojni 250. Pri uvodu diplomske naloge sem si
postavil hipotezo, ali šego malih hudičev lahko smatramo kot upor Horjulske doline proti socializmu.
Kot upor celotne doline je zagotovo ne moramo jemati, saj so v njej živeli in bili njen sestavni del tudi
ljudje, ki so novo oblast podpirali. Ustanovitelji nove šege pa so večinoma prihajali iz klerikalnih
družin251. Nova šega se je oblikovala samo v Horjulu in se nikoli ni razširila v sosednje vasi. Čeprav je
šega ostala omejena na en kraj, je bila njena ideja prisotna tudi pri fantih iz drugih vasi, ki so kljub
preganjanju šege še zmeraj vsako leto priredili miklavževanje, saj jim je šega pomenila preveč, da bi se
ji odrekli. To je bilo zato, ker so kljub novi oblasti želeli ohraniti svoje šege, običaje in prepričanja in se
jim niso želeli odreči252. To je bila tudi ideja malih hudičev, s katero so med drugim želeli rešiti
miklavževanje pred preganjanjem. Tako lahko rečemo, da je bila ideja malih hudičev upor ˝klerikalnega˝
dela Horjulske doline proti socializmu.
Zakaj je do tega upora prišlo ravno ob tej šegi? Miklavževanje je v Horjulu od nekdaj ena najbolj
priljubljenih šeg, takoj za poroko in šrango253. Še bolj je šega priljubljena v sosednjih manjših krajih, kot
je Zaklanec, kjer ni veliko porok in s tem tudi ne šeg, ki so z njimi povezane. Ta običaj je ljudem v
Horjulu veliko pomenil, največ seveda otrokom, ki so bili obdarovani, pa tudi staršem, saj je večer združil
skupaj družino. Staršem je dal tudi občutek zadovoljstva podajanja tradicije na naslednje rodove254. »Ta
tradicija je bila men zmeraj kot en dolg skupnosti, v kateri mi živimo. S tem si osrečil otroke. Pričakoval
so, da pride Miklavž, da pridejo hudiči, sicer so se jih ful bal, v določenih hišah so že zunej čakal starši:
»prosim samo en hudič, al pa dva notri pa dejte bit bl tih« in to mislim, da je ena boljših zadev ki se
izvaja na prostovoljni ravni.«255
V tem odgovoru vidimo pomen šege ljudem v tej dolini še danes. Ta je v povojnih letih, ko so jo hoteli
izbrisati, verjetno bil še močnejši. Tako nam postane jasno, zakaj je ravno ta šega v kolektivnem spominu
dobila vlogo upora proti oblasti, ki jo je preganjala.
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V primeru šege malih hudičev vidimo moč praznikov in šeg ter njihov vpliv, ki ga imajo na ljudi. Ljudi
lahko spoznamo skozi njihove šege, običaje, praznike, lahko spoznamo njihovo kulturo, jezik in v mojem
primeru njihovo zgodovino.
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11.

Summary

The second world war left many consequences in the valley of Horjul. Many have lost their lives, suffered
from poverty, lived through war terrors and some were put in internment. The ones who were most
affected were children, some of them lost their parents, brothers, and sisters and also friends. All of this
had irreversible effects on people during and after the war. Some of these consequences are still present
in the collective memory of people in Horjul till this day. During the war two sides formed in Horjul,
that had different collective memories of the war. There were many frictions between the sides after the
war and are still in memory to this day.
After the war, the authority changed and the communist party came to power. In the first years after the
war, the conditions were worse than during it. Farms were empty, houses and outbuildings were burnt
down, bombed or in a bad shape. Many people left the valley when the war was coming to an end because
they worked against the partisans during the war. Also, people from the internment didn’t return quickly,
the same of them didn’t come back until 1947. With time people came to their feet, and the conditions
got better in the fifties when companies Rašica and Iskra came to Horjul. But the memory of the war was
still strong on both sides.
The new authority also wanted to change the old customs, that they saw as unsuitable for them. There
was also the case for miklavževanje which was persecuted but meant a lot to the people. This was one of
the reasons a new custom called mali hudiči was created. In the beginning, I asked myself if this new
custom could be a rebellion of the valley of Horjul against the new authority. During my research, I found
that this was not the case. However, we can say it was a rebellion of the “clerical” part of the valley.
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