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Tebi mati, ki nikoli ne boš mogla brati te knjižice. 
                                                      

                                                       Marko Žerovnik 

 

 

 

PO TRNOVI POTI 
 

 

Dogodki v obdobju od 1932 do 1941 
 

Luč sveta sem zagledal leta 1932, to je v času največje 

svetovne gospodarske krize, ki je klestila življenjsko moč 

prebivalstva predvsem v letih 1929–1932. 

Kriza je prizadela vse tokove proizvodnje, od industrije 

do kmetijstva. Kot posledica le-te je zaradi denarne ne- 

moči ogromno proizvodov v industriji in kmetijstvu osta- 

lo brez kupcev. 

Prva posledica velike ekonomske krize je bila velika 

brezposelnost, z njo pa nadloge revščine in nemirov. 

Posledično so se cene kmetijskih izdelkov skoraj pre- 

polovile. Kmetje so sicer skušali nadomestiti padajoče 

cene z vzgajanjem večje količine pridelkov in večje pro- 

daje, zaradi česar so cene še bolj padale. Zaradi velike 

gospodarske krize je prišlo do ekonomskega kaosa, ki je 

najbolj prizadel nižji sloj prebivalstva, s tem pa tudi našo 

družino.  

 

Ob vsakem novorojencu sledijo dogodki, ki vplivajo na 

njegovo nadaljnje življenje, tako na rast in dozorevanje 
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kot tudi v vrnitev v nam neznani, skrivnostni svet. Vsako 

človeško življenje pusti na zemlji sled.  

Na svet smo prišli enaki, tudi odhajamo enaki, le po 

svetu hodimo različno: revni in preprosti in oni, bogati, ki 

so se napihnili in imajo občutek, da so nekaj več.  

Ko se rojeno bitje pridruži materi, očetu in morebiti tudi 

bratom in sestram, mu le-ti najprej začrtajo vzgojno in 

tudi materialno pot.  

 

V zakonu Štefana Žerovnika in Marije, roj. Planinc, 

sklenjenem 1. oktobra 1922, sem se rodil kot četrti otrok 

in to devet let za najstarejšo sestro Mimi. Poleg Mimi sta 

mi v zgodnjem otroštvu delali družbo še sestri Angela in 

Štefka. Medtem ko se je Mimi rodila v očetovi rojstni 

hiši v Malem Mengšu, smo se ostali otroci: Angela, 

Štefka, Marko, Stanka in Pavla rodili v Velikem Mengšu, 

to je v hiši očeta in lastnika Štefana Žerovnika.  

Medlo se spominjam nelagodja, ko me je mati s širokimi 

trakovi belega blaga trdno povila v štruco, tako da sem 

imel roke pritisnjene k telesu, noge pa skupaj. Pa ne 

samo moja mati, tudi druge matere so na ta način povijale 

svoje otroke od rojstva do približno pol drugega leta 

starosti.  

Od kdaj so dojenčke povijali na tesno, mi ni znano, 

znano pa mi je, da so povijale otroke tako še dobro de- 

setletje po mojem rojstvu leta 1932, meneč, da se bodo 

 na ta način pravilno razvili sklepi rok in nog ter kolki.  

Dobro se še spominjam svojih prvih korakov v življenju. 

Ko sem shodil, sem pri hoji lovil ravnotežje in padal na 

tla tudi na domačem peskastem dvorišču, kar je bilo 

precej boleče. 
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V hiši, kjer se je rodila Mimi, je stanovala tudi očetova, 

torej Štefanova sestra Helena – Lenka. 

Ker je Marija zaradi velikega pomanjkanja za življenje 

potrebnih dobrin odšla na delo v Temišvar (Romunija), je 

med njeno odsotnostjo na Mimi pazila teta Helena. Med 

Štefanom in njegovo sestro Heleno se je bil težek boj za 

nasledstvo njune rojstne hiše v Malem Mengšu. Helena je 

zmagala in Štefan si je moral z družino poiskati drugi 

dom.  

Na srečo je tedaj Štefan kot mizarski pomočnik delal pri 

obrtniku Pavletu Koscu v Velikem Mengšu, ki mu je pod 

ugodnimi finančnimi pogoji omogočil nakup svoje tam- 

kajšnje hiše. Štefan se je z družino preselil vanjo leta 

1924.  

Žerovnikova družina iz leta 1938. Od leve proti desni: Marko, mati 

Marija, Angela, Pavla, Mimi, oče Štefan in Štefka. 
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Hiša je bila ob vselitvi Štefanove družine stara okoli 150 

let, a zgodovinsko pomembna. V njej je nekdaj bila 

gostilna, imela pa je tudi več sob za prenočevanje, na- 

menjene predvsem furmanom, ki so v prejšnjih časih bili 

s konjsko vpreženimi vozovi v daljših turah zelo dejavni.  

V hiši je še vedno dobro ohranjena globoka klet, v kateri 

so bili za časa gostilne postavljeni sodi za vino. Hiša, 

vendar obnovljena, stoji še danes, v njej pa prebiva sestra 

Štefka z družino.  

Ker je hiša velika, sta si jo ob nakupu leta 1924 približno 

na polovico razdelila Jernej Narat in Štefan. Ob nakupu 

je bil Jernej z družino v Franciji, zato ga je nadomeščal 

njegov brat Janez, ki  je prebival v hiši s svojo družino do 

leta 1946, ko se je njegov brat Jernej z družino vrnil iz 

Francije.  

Z Janezom in Justino, njegovo ženo, sta živela dva njuna 

otroka, sin Janez in hči Milena. Rodila se jima je še ena 

hči, ki pa je umrla po dobrem letu življenja, ker je imela 

težave z odvajanjem blata in  

 

ji niti po zdravnikovem posegu ni bilo bolje. Umrla je v 

velikih bolečinah. Njen trebuh je bil tako napet, povečan, 

da ga imam živo pred očmi še danes po skoraj osem- 

desetih letih življenja.  

Na Naratovi strani, neposredno ob naši hiši, je prebivala 

starejša ženica Helena – Lenka Dečman. Poleg skrom- 

nega bivališča je imela v lasti tudi vrt s sadnim drevjem.  

Lenka je bila do mene večinoma prijazna, po drugi strani 

pa nabrita. Ker so sadna drevesa pripadala njej, je budno  
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pazila nanje v času zorenja sadežev. Če je kdo s tal 

pobral jabolko, je pokazala veliko nejevolje, včasih tudi 

glasno z godrnjanjem in celo z vpitjem.  

Lenkinega godrnjanja 

sem bil večkrat deležen. 

Vendar ne vedno, včasih 

me je celo vabila, da 

poberem sadež, jabolko 

ali hruško. Na neki način 

me je imela celo rada. 

Ko sem leta 1952 odha- 

jal k vojakom na odslu- 

ženje vojaškega roka, je 

imela na moje presene- 

čenje solze v očeh.   

Poleg Lenke je v delu 

Naratove polovice hiše živela tudi družina Janeza in 

Frančiške Oselj – France, z njimi pa okoli 80 let stara 

ženica, njena mati. 

Franckine matere se spominjam le kot drobcenega in 

majhnega človeškega bitja. Umrla je pet let pred drugo 

svetovno vojno, ko sem bil star štiri leta. Sicer pa se med 

vsemi iz njihove družine najbolj spominjam Francke po 

njenem glasnem smehu, dobro slišanem daleč naokoli. 

Njenega moža Janeza se spominjam kot tihega, mirnega 

in skromnega človeka.  

V okviru te precej velike pritlične hiše je živela še ena 

starejša ženska – Marica. Živela je v majhni sobici na 

podstrešju našega, to je Žerovnikovega dela hiše. Živela 

je samotarsko, zato z našo družino ni imela tesnejših 

stikov. Da bi jo spodbudil k druženju, sem se večkrat 

potihoma pretihotapil do njenih vrat in močno potrkal. 

Hiša v Velikem Mengšu, št. 160, v 

kateri se je leta 1932 rodil Marko 

Žerovnik. 
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Vsakokrat je jezno in hitro odprla vrata in ker je vedela, 

da ni nihče drug kot jaz, je imela vedno v roki dolgo šibo, 

palico. Zaradi njene hitre reakcije me je njena palica 

včasih celo dosegla, kar se mi je kljub manjši bolečini 

zdelo zabavno in smešno. Ko je Marica leta 1940 umrla, 

mi je zanjo bilo žal in tudi hudo. V spominu mi je ostala 

kot drobceno bitje, kar sem videl ob priliki, ko sta moji 

sestri Mimi in Angela z mokro krpo čistili njeno truplo. 

 

Pred drugo svetovno vojno se je nekoliko bolje godilo le 

kmetom z več zemlje. Ti so si s pridelki s polj lahko 

zagotovili vsaj osnovno prehrano, ne pa tudi dovolj de- 

narja za obleko in obutev. V nižjem sloju prebivalstva pa 

je tedaj prevladovala velika revščina in z njo večja ali 

manjša lakota.  

Moj oče je imel sicer obrt samostojnega mizarskega moj- 

stra, a kaj, ko zaradi splošnega pomanjkanja denarja ni 

imel dovolj naročil. V glavnem nas je takrat z naročili 

reševal graščak Saša Stare, ki pa je za mizarske izdelke 

plačeval bolj malo. K preživetju naše družine je veliko 

prispevala mati, ki je hodila na dnino h kmetom. Za 

opravljeno delo ni dobila denarja, ampak hrano, ki jo je 

doma delila s še šestimi člani družine.  

Zaradi finančnih težav, povezanih z mesečnim plače- 

vanjem dolga od nakupa hiše poprejšnjega lastnika 

Pavleta Kosca, je oče v začasni najem oddal dve manjši 

sobi tričlanski družini Janeza – Johana Tometa. Ker je bil 

Johan mizar, je njegov poklic mojemu očetu prišel zelo 

prav, toda samo takrat ko je imel kot mizarski obrtnik 

dovolj dela.  

Ker je mati zaradi slabega zdravja in podhranjenosti po- 

gosto zbolevala in bila zato večkrat na zdravljenju v lju- 
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bljanski bolnišnici, je bilo zaradi njene odsotnosti po- 

manjkanje hrane tolikšno, da smo od lakote izgubljali 

veselje do življenja. Pomagali smo si tudi tako, da je šla 

sestra Štefka v bližnji dom sester usmiljenk, delujočih v 

hiralnici, prosit za hrano. S seboj je vsakič vzela skode- 

lico, da je hrano lahko prinesla tudi domov.   

Naj lakoto, ki sem jo čutil, ponazorim. Zaradi pomanj- 

kanja hrane sem bil glede na starost v času svetovne 

gospodarske krize v tridesetih letih prejšnjega stoletja od 

vseh članov naše družine telesno najbolj prizadet. Zaradi 

premalo zaužitega kalcija so bile moje kosti šibke, rahle 

in razvijale (rasle) se niso tako, kot bi se morale. Bil sem 

tako rahitičen, da sta se mi obe rami večkrat povešali iz 

sklepov tako, da sem ju moral popravljati navzgor, nazaj. 

Moja stopala so še sedaj močno prizadeta, ostala so rav- 

na, brez normalne krivine, kar me posledično obreme- 

njuje skozi vse življenje. Leta 1946 sem moral zaradi zra- 

hljanih kosti na spodnjem sklepu leve noge in posle- 

dičnem zatekanju na operacijo v bolnišnico v Ljubljani, 

ki pa ni najbolje uspela. Odpravili so mi sicer otekanje, a 

stopalo je postalo na pol gibno, po daljši hoji tudi z 

bolečino. Zaradi pomanjkanja kalcija sem v zgodnji mla- 

dosti pogosto z nohti izpraskal posušeno malto z domače 

hišne fasade in jo jedel. To sem počel več let.  Pa ne sa- 

mo pomanjkanje hrane, tudi obleko smo v naši družini 

nosili drug za drugim. Ker nisem imel starejšega brata, 

sem nosil ponošeno in zašito obleko za sestrami. Da bi 

me starša oblekla kot fanta in ne kot dekleta, nista imela 

denarja.  

Kot majhen otrok sem se v obleko tudi polulal. Ko sta me 

nekega dne sosed in njegova žena opazila, da hitim proti 

domu polulan, sta se začela iz mene norčevati, rekoč: 
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»Tako si polulan, da je spodaj zašito krilce na široko 

rumeno in zeleno,« kar me je močno prizadelo.  

Moje zgodnje otroštvo je imelo tudi svetlo plat. Kot edini 

sin sem imel pri očetu določeno prednost. V večerni uri 

me je večkrat posadil na koleno in na njem zibal sem ter 

tja, pri tem pa pel lila lila lela, lila lila lala ... Jaz pa sem 

odgovarjal z a, a, a, a ... Ker se oče ni nikoli igral s 

hčerkami, mojimi sestrami, so mi bile zato zelo 

nevoščljive, kar so mi večkrat izražale z nejevoljo, včasih 

tudi z neljubimi dejanji. 

 

Dobro leto mlajše sestrice Stanke se žive ne spominjam, 

spominjam pa se je mrtve in belo oblečene v krsti, po- 

stavljeni, vsaj zame, na visokem lesenem odru, pokritem 

z belim prtom, okrašenem z rožami in zelenim rastlinjem. 

Ležala je v domači veliki sobi.  

Po pripovedovanju pet let starejše sestre Štefke je Stanka 

po letu dni življenja resno zbolela. Mati ji zaradi od- 

sotnosti v ljubljanski bolnišnici, kjer je okrevala po težki 

operaciji bule na hrbtu, ni mogla pomagati, njene sestrice 

Mimi, Angela in Štefka pa ji zaradi mladosti in neznanja 

tudi ne. Oče si je sicer želel zdravnika, a ga ni poklical, 

ker zanj ni imel denarja.  

Od Štefke sem izvedel, da je Stanka pred smrtjo zelo 

trpela. Ko so umrlo dvignili iz posteljice, v kateri je one- 

mogla nepremično ležala več dni, je bilo v ličkanju pod 

njenim hrbtom polno premikajočih se črvov, ki so Stanko 

ogrizli do krvi. Enoletna Stanka je umrla proti koncu leta 

1934.  

 

Starega očeta Lovrenca Planinca, očeta moje matere Ma- 

rije, se medlo spominjam. Zaradi revščine je zadnjih ne- 
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kaj let življenja prebival v mengeški hiralnici, name- 

njeni za bolne, revne in ostarele ljudi. Od tod se je več- 

krat oglasil pri nas. Sicer pa me s starim očetom veže en 

sam dogodek.  

Dobro se spominjam, ko me je nekega lepega sončnega 

dne prosil, da mu iz našega podstrešja prinesem neko 

železno orodje, ki se ga danes ne spominjam več. Na 

njegovo željo sem se hitro in z veseljem odzval. To pa je 

tudi vse, kar me povezuje z njim. Umrl je leta 1934, star 

76 let.  

 

Od stricev moje matere Marije sta se posebej uveljavila 

dva: Tomaž Modrijan, ki je v Avstro-Ogrski vojski dose- 

gel čin polkovnika, in Gregor Modrijan, ki je zasedal 

položaj univerzitetnega učitelja. 

Za mojo mater Mici je bil izstopajoč predvsem Gregor. 

Ker je bil bogat, v Ljubljani je imel v lasti tri hiše, ne pa 

tudi otrok, moja mati pa je bila revna, ji je obljubil, da bo 

po njegovi smrti dedovala eno izmed hiš. Na žalost se to 

ni zgodilo. Gregor je pred oporoko nenadoma umrl, za- 

dela ga je kap. Vse njegovo premoženje je zato dedo- 

vala njegova zakonita žena, zanjo pa njeni sorodniki. 

 

Posebej je treba omeniti podatke, ki mi jih je posredovala 

sestrična Tončka, hčerka moje tete Hane. Povedala mi je, 

da ji je gestapovec na zaslišanju v koncentracijskem 

taborišču v Celovcu, kamor je bila internirana, oporekal, 

češ da je sodelovala z banditi (partizani, m. p.). Povedala 

mu je, da je potomka prababice Chatarine, po rodu Nem- 

ke, ki je kot guvernanta služila pri grofu Lambergarju na 

Gornjem Štajerskem in da ni nikoli sodelovala z ban- 

diti, kar ji je le pogojno verjel.  
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S partizani je namreč sodeloval Tone Skok, njen ljubi- 

mec, ki je bil istočasno z njo interniran, a poslan v kon- 

centracijsko taborišče Mathausen.  

Tončka je od gestapovca izvedela, da je njena prababica 

Chatarina zanosila z grofom Lambergerjem. Da bi grof 

prikril njeno nosečnost, jo je poslal rodit na grad Črnelo 

na Kranjskem. Po rojstvu hčerke, krščene Chatarina, se je 

njena mati vrnila h grofu Lambergerju, hčerko pa pustila 

na gradu Črnelo. S Chatarino, ki so ji po rojstvu dali 

priimek Oprešnik, se je poročil Jožef Planinc, doma s 

Štajerske. Bil je kočijaž na gradu na Černelu. Da bi imela 

zakonca Chatarina (Katarina) in Jožef kolikor toliko 

zagotovljen življenjski standard, jima je grof Lamberger 

kupil na Korenu nad Zlatim Poljem manjšo kmečko 

posest.  

Ker v arhivu Slovenije pred omenjeno podaritvijo na Ko- 

renu ni najti priimka Planinc, kaže, da sta se Katarina in 

Jožef prva s tem priimkom priselila tja. V zakonu z 

Jožefom je Katarina rodila tri otroke: Katarino, Jožefo – 

Sefo in mojega starega očeta Lovrenca. Ker je bila med 

drugo svetovno vojno cerkev v Zlatem Polju požgana, 

uničena, s tem pa tudi vsa tamkajšnja dokumentacija, mi 

podrobnejši podatki o ožji družini, v kateri se je rodil moj 

stari oče Lovrenc, niso poznani. 

Starega očeta Franceta Žerovnika in stare mame Ivane 

Žerovnik, rojene Cerar, staršev mojega očeta Štefana, se 

ne spominjam.  

 

Moj oče Štefan se je tri  leta po smrti moje matere Marije  

ponovno poročil leta 1965, in to s Katarino Kopitar iz 

Velikega Mengša. Njun zakon je trajal približno šest let. 
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V zvezi s priimkom Žerovnik pripisujem naslednje. Po 

podatkih, ki mi jih je posredoval dr. Božo Otorepec, 

znanstveni svetnik na Slovenski akademiji znanosti in 

umetnosti v Ljubljani, ki je raziskoval sorodstvene vezi 

predvsem znamenitejših Slovencev, mi je povedal, da je 

živel na Vrhovcih pri Ljubljani bogat kmet – svobodnjak 

s priimkom Žerovnik. Zaradi takšnega družbenega po- 

ložaja je imel pravico do svojega grba. Ker je imel moj 

oče več sorodnikov v Ljubljani, obstaja verjetnost sorod- 

stvene zveze s tem daljnim svobodnjakom – kmetom  

 

Sredi leta 1935 je potekal na stadionu za Bežigradom v 

Ljubljani Evharistični kongres za Jugoslavijo. Ljudje so z 

okrašenimi vozovi (lojtrniki) s konjsko vprego od vse- 

povsod množično odhajali tja in ob igranju na harmoniko 

Evharistični kongres za Jugoslavijo v Ljubljani leta 1935 
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veselo prepevali. Nekaj jih je bilo tudi v narodni noši. 

Bilo je zelo slovesno, k čemur je veliko pripomoglo izje- 

mno lepo sončno vreme.  

V Velikem Mengšu je bilo takrat postavljenih veliko 

število stojnic, od teh največ 

na Glavnem trgu ob Mari- 

jinem znamenju. Stojnice so 

bile bogato založene s slad- 

karijami in drugim raznovrst- 

nim blagom. Mene kot veči- 

noma lačnega otroka so naj- 

bolj zanimale stojnice s slad- 

karijami, kruhki, kifeljci in 

prestami, pač tisto, kar sem v 

življenju najbolj pogrešal. 

Po dopolnitvi štirih let življe- 

nja me je mati vsako nedeljo 

držečega za roko vodila maši 

v mengeško farno cerkev. Pri 

tem se najbolj spominjam ne- 

kega poletnega sončnega dne, 

ko naju je pred vstopom na cerkveno dvorišče slikal 

fotograf, pa ne samo naju, pač pa tudi druge pred in za 

nama. Nekaj dni za tem dogodkom so bile v Vahtarjevi 

izložbi v Velikem Mengšu razstavljene fotografije. Na 

eni izmed njih sva bila tudi midva z materjo, pod foto- 

grafijo pa cena zanjo. 

Čeprav sem bil v življenju fotografiran prvič, je oče 

močno okleval, ali naj fotografijo kupi. Šele na prigo- 

varjanje matere in mojih sestra se je odločil zanjo. Mo- 

ram reči, da sem mu zelo hvaležen, ker mi je s tem omo- 

gočil spoznati samega sebe iz tedanjega časa. Na foto- 

Po štiriletni starosti me je 

mati vsako nedeljo vodila k 

maši 
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grafiji se dobro vidi, kako pomembno je bilo tedaj iti k 

sv. maši lepo oblečen, tudi s kravato. 

 

Dobro leto pred tem dogodkom sem po starem očetu 

Lovrencu dedoval okoli štirideset centimetrov dolgo in 

zajetno debelo srebrno verižico. Lovrenc jo je verjetno 

uporabljal skupaj z žepno uro na telovniku (lajbiču), kar 

je bilo v tistih časih v navadi, moderno. 

 

Ker sem bil premlad, da bi verižico uporabljal tako kot 

nekateri starejši moški, jo je moj oče obesil za okras na 

steno ob stenski uri. S tem je bila verižica vsem na očem, 

tudi nezanesljivim prišlekom, zato takšno razkazovanje 

dragocene verižice zagotovo ni bilo primerno. Ko sem 

nekega dne opazil, da verižice ni več na steni in da jo je 

nekdo ukradel, sem glasno zajokal, žalostni pa so bili tudi 

moji domači. Ugrabitelja srebrne verižice smo sicer 

sumili, a mu nismo mogli dokazati. Še danes, skoraj po 

osemdesetih letih žalujem za njo, a ne zaradi cene, 

temveč zaradi spomina na mojega starega očeta 

Lovrenca. 

 

O, kako prijetno je bilo, ko sem se pri Tometovih igral 

pod kuhinjsko mizo v družbi njihove hčerke Marice in 

Funtkove Vere. Zganjali smo razne norčije. Tudi pod 

krila starejših žensk, ki so bile brez spodnjih hlačk, kar je 

bilo v tistem času običajno, smo radi kukali in se smejali, 

ne da bi one opazile. Le redko se nam je pridružil kateri 

drugi otrok.  

Otroci smo znali napraviti marsikatero neumnost, zato se 

mi je tudi pripetil neljub dogodek. V nosni luknjici sem 

vtaknil po en fižol, ker ju nisem mogel odstraniti, sta se 
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fižola zaradi vlage v nosu napenjala, kar mi je povzročilo 

vse hujšo bolečino. Ker fižola niti starša niti starejše 

sestre niso mogli izvleči iz nosu, me je oče, ne da bi 

dolgo okleval, posadil na lesen voziček in me jokajočega 

odpeljal k zdravniku v Domžale. Po odstranitvi fižola mi 

je bolečina v nosu takoj popustila. 

Kmalu za tem dogodkom se je k nam priklatil majhen 

psiček. Ker je bil zelo prijazen in se je rad igral, smo ga 

obdržali in mu dali ime Lumpek. Nekega dne, ko nas ni 

bilo doma, ga najdemo poginjenega znotraj hiše za 

vhodnimi vrati. Bil sem zelo žalosten. Kdo neki je to 

storil? Kdo je psička zastrupil? Moje misli so hitro 

splavale do sosedove Lenke, ki je že takoj na začetku 

vidno kazala nejevoljo nad malim psičkom. Spraševal 

sem se, od kod je imela ključ, da je lahko vstopila v 

zaklenjeno hišo.  

Po približno treh mesecih za tem dogodkom, vendar ne 

od žalosti za psičkom, sem resno zbolel. Telesna 

temperatura se mi je hitro zviševala in nazadnje dosegla 

nekaj nad 41 

C. Od visoke telesne temperature se mi je 

začelo blesti. Oče kljub zelo kritičnemu stanju, v katerem 

sem se znašel, zaradi pomanjkanja denarja ni poklical 

zdravnika, raje se je po nasvetu Pavle Lever, moje krstne 

botre odločil, da zdravljenje začne z domačim zdravilom, 

česnom. Dali so mi piti veliko količino mleka, pome- 

šanega s česnom. Ker pa je bila pijača zelo zoprna, sem 

se je na vso moč branil, a sem je na prigovarjanje matere 

Marije in krstne botre Pavle veliko spil. In prav ta pijača 

mi je pomagala oziroma mi je rešila življenje. Čez nekaj 

časa je šlo skozi mojo zadnjico na desetine in desetine 

velikih belih glist, ki so kar pobegnile iz mojega telesa. 

Po izpraznitvi glist se mi je zdravje hitro izboljševalo.  
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Pred temi zajedavci sem imel od tedaj sicer mir, ne pa 

tudi pred malimi glisticami, ki so me nadlegovale z 

zoprnim srbenjem v danki več let. O tej novi tegobi pred 

starši nisem nikoli tarnal, raje sem tihoma trpel. 

 

Največ težav z zdravjem je v naši družini imela mati in to 

zato, ker so jo zdravniki pri operaciji bule na hrbtu 

okužili z bakterijo tetanus. Posledično je imela zaradi te 

zdravniške malomarnosti leta in leta ponavljajoče se 

izredno boleče napade. Napadi krčev so bili tako močni, 

da se je od bolečine zvijala in glasno stokala. Materi je 

pri napadu krčev pomagalo samo zdravilo Ati-10, 

dobavljeno iz tujine. Ker je bilo zelo drago, ni bilo vedno 

pri roki. Boleči krči so se ponavljali na uro ali tudi 

pogosteje. Materino trpljenje so s tolažilnimi besedami  

skušale ublažiti hčerke Mimi in Angela, pa tudi mlajša 

Štefka, medtem ko sem jaz zaradi rosne mladosti le 

nemočno opazoval iz ozadja. 

 

Pred drugo svetovno vojno leta 1941 v Mengšu, razen 

tovarnarjev in graščakov, ni imel noben vaščan radia, kaj 

šele televizije, saj so jo izumili šele v drugi polovici 

dvajsetega stoletja. Da bi ljudje lažje prenašali puste in 

dolge zimske večere, so se obiskovali. Pri nas so se 

sosedje večkrat oglasili v večernih urah, morda tudi zato, 

ker sta znala oče in mati zelo lepo prepevati. Med 

večglasnim petjem narodnih in cerkvenih pesmi so se 

radi pogovarjali o socialnih težavah in tudi o skrivnostnih 

duhovih. 

Vsakokrat smo se zbrali s sosedi v kuhinji, kjer je bilo 

pozimi najbolj toplo. Ko so govorili o duhovih, mi je 

strah lezel v kosti in ježili so se mi lasje. Kar tekmovali 
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so, kdo bo bolj izviren. Nekateri so trdili, da so ponoči 

slišali škripanje vrat, drugi, da so se vrata sama odprla, da 

je nekdo stopil v spalnico s škripajočimi škornji, da so 

slišali čudne zavijajoče glasove, da ponoči med enajsto in 

dvanajsto uro straši itd.   

Ker so se pogovarjali pozno v noč, sem moral prej v 

posteljo. Toda groza, kako, ko pa sem živo doživljal še 

več duhov, kot so jih omenili. Mati me je morala po tak- 

šnem pogovoru vedno spremljati do postelje in počakati, 

da zaspim. 

 

V zvezi z duhovi je tudi prišlo do tragedije. V neki 

gostilni so šli možje stavit, da nihče izmed njih ne upa ob 

polnočni uri k mrliču, ki leži v kamri na mengeškem 

pokopališču. Pa se eden od njih ojunači in reče: »Jaz 

grem stavit za štefan vina!« Drugi so mu pritrdili.  

In res, mož, ki je hotel dobiti stavo, je malo pred pol- 

nočjo odšel na pokopališče, stopil v kamro in na mrliča 

položil znamenje, da je bil pri njem. Ko je odhajal, si je 

pri zapiranju vrat priprl suknjo in ker je mislil, da ga je za 

suknjo zgrabil mrlič, ga je od groze zadela kap. Umrl je s 

suknjo priprt v vrata. O tem pripetljaju mi je povedal  

oče,  rekoč, da se  je  to  zgodilo  pred  približno dvajse- 

timi leti. 

 

Neko pozno jesen sta se oče in mati odpravila z vozom 

proti tovarni Remec na Duplici. Konjsko vprego je vodil 

Funtkov France. Z njima sem hotel tudi jaz, a sta me 

starša prepričevala, da sem premajhen in preslaboten za 

tako naporno pot, zato nisem smel z njima. Ko so od- 

peljali, sem dolgo gledal za njimi, hkrati pa se je v meni 
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motala misel, da se za njimi odpravim sam, peš na pot, 

čeprav je bilo do Duplice okoli štiri kilometre.  

Do Duplice sem pešačil zelo dolgo po makadamski cesti, 

vsaj tako se mi je zdelo. Dobro se spominjam, s kakšnim 

strahom sem šel čez most, pod katerim je, ne daleč stran 

tovarne Remec, tekla deroča voda Mlinščice. Dobro se 

spominjam tudi začudenje staršev, ko sta me opazila na 

dvorišču tovarne. Sprva nista mogla verjeti, da sem v 

resnici jaz, njun sin, in ne privid. Kmalu pa jima je v 

očeh zasijala sreča, da sem prišel do njiju zdrav in 

nepoškodovan. Ko sem se staršema približal, sta me od 

sreče stisnila k sebi in me poljubljala. Domov smo se s 

polno naloženim vozom lesnih odpadkov za kurjavo, 

nastalih pri rezanju stolnega pohištva, odpravili proti 

večeru. Imenitno se mi je zdelo, ko sem med vso vožnjo 

sedel prav na vrhu visoko naloženega voza. Na domače 

dvorišče smo zapeljali v pozni večerni uri. 

 

Oče je ogreval mizarsko delavnico s kurjenjem žagovine 

v peči. Peč je kmalu po vžigu dobro ogrela dokaj velik 

prostor. Bila je pločevinasta, visoka okoli enega metra 

nad kovinskim deset centimetrskim stojalom in okrogla s 

premerom 60 centimetrov, zato je trdno natlačeno ža- 

ganje v njej gorelo več ur. Neposredno ob njej je bilo ob 

kurjenju zelo vroče, pokrov pa žareč. Pred kurjenjem je 

bilo treba v sredino postaviti okrogel lesen kol, debel 

okoli 10 cm, okrog njega pa natlačiti in pohoditi žaganje. 

Po postavitvi pločevinastega vložka v peč je bilo treba 

odstraniti lesen kol, peč pa na vrhu zapreti s pokrovom. 

Žaganje je običajno zagorelo po krajšem kurjenju lesenih 

drv v spodnjem, ločenem predelu peči. Postopek kurjenja 



 

 

20 

 

v peči podrobneje opisujem zato, ker sem v poznejših 

letih kot mizarski vajenec to delo večinoma opravljal jaz. 

Zaradi prijetne toplote smo se ob tej peči radi zadrževali 

v hladnih in mrzlih zimskih dneh. Včasih smo v mizarski 

delavnici tudi obedovali. 

Ob neki priliki se je v delavnici zgodila nesreča. Mati je 

za kosilo prinesla velik lonec vroče krompirjeve juhe in 

ga postavila na mizarsko delovno mizo (ponk). Nato je 

odšla še v kuhinjo po polento, ko se je k loncu prikradla 

štiriletna sestrica Pavla. Prijela je za lonec in ker je bil 

lonec postavljen malo čez rob mizarske mize, se je 

prevrnil in nanjo se je zlila vroča krompirjeva juha. Takoj 

je nastal velik preplah. Ob kričečem joku nesrečnice jo je 

mati hitro zavila v belo rjuho, oče pa je z njo odhitel k 

zdravniku.  

V zadovoljstvo in srečo vseh se je Pavlina opečena koža 

dobro celila. Po daljšem času so izginili vsi znaki ope- 

klin. Velika sreča v nesreči je bila, da si Pavla pri zlitju 

kropa ni poškodovala oči. 

 

Na našem dvorišču se je dogajalo marsikaj. Posebej se 

spominjam velike podgane, ki je neko dopoldne v 

postrojeni vrsti vodila čez dvorišče več svojih mladičev, 

usmerjenih k sosedu. Ob pogledu na podganjo družino 

me ni bilo strah, celo užival sem, strah pa me je bilo, ko 

je pri neki močni nevihti glasno treskalo in grmelo, a 

kljub temu sem stal pri oknu in skozenj opazoval pljuske 

dežja. Preden je drugič, tretjič z močnim pokom zagr- 

melo, se je z naše strehe privalila na dvorišče v krogu se 

vrteča svetlo rdeča strela in nadaljevala pot proti sose- 

dovemu sadovnjaku.  
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Takšno strelo, ki ni zažigala, le podirala, so ljudje 

imenovali vodena strela. Sicer hiš niso zažigale le goreče 

strele, ampak so pri tem tudi imeli veliko vlogo dimniki, 

zlasti tam, kjer je bila streha slamnata.  

Spomnim se, bilo je leta 1936, ko je nedaleč stran od 

našega bivališča gorela stanovanjska hiša z gospodarskim 

poslopjem vred. Kljub veliki nevarnosti so ljudje hitro 

priskočili na pomoč in iz hleva reševali živino, niso pa 

pred požarom uspeli rešiti vseh nepremičnin, saj se je 

ogenj hitro širil. Največja zasluga, da ogenj zaradi moč- 

nega vetra ni zajel sosedovih hiš, gre mengeškim ga- 

silcem, ki so požar sicer pogasili, a hiše žal niso rešili.  

O dimnikih naj omenim še to, da so ljudje takrat v pečeh 

kurili večinoma s smrekovimi ali borovimi drvmi. Ker so 

ta vsebovala veliko smole, so se v dimnikih hitro nabirali 

debeli sloji sprejetih saj. Da ne bi prišlo do nekontro- 

liranega vžiga le-teh in s tem do morebitnega požara, so 

njihovo uničenje in zažiganje opravili gasilci, pripravljeni 

na najslabše. 

 

V večini hiš so bila tla lesena iz smrekovih desk ali 

plohov, pritrjenih z žeblji na tramove, med katerimi je bil 

nasut srednje droben opran in posušen pesek, imenovan 

rizel. Takšna sestava tal je nudila izvrstne pogoje ščur- 

kom (grilom) in tudi stenicam. Ker ščuki niso prenesli 

svetlobe, so lezli na plano izpod lesenih tal v temi, 

ponoči. Bili so zelo nagnusni. Prelezli so vse, zlasti pa 

hrano, ki jim je najbolj teknila. Veliko ščurkov je bilo 

tudi v naši hiši. Kljub velikim naporom, da bi jih s 

polivanjem vrele vode uničili, ni bilo kaj prida uspeha, 

uspeh je sledil šele ob uporabi di-di-tija, strupenega 

belega praška. 
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V nekem poznem večeru je v našo kuhinjo vstopila 

preplašena soseda in jecljaje, razburjena v eni sapi 

izgovorila, da se v bližini nahaja ropar in morilec Hace. 

Ne da bi okleval, je oče hitro ugasnil luč. Prestrašeni smo 

čakali, kaj se bo zgodilo, a Hace se pri nas ni oglasil, zanj 

smo bili prerevni, da bi lahko kaj zanj koristnega odnesel. 

Naslednji dan sem izvedel, da so ga tisto noč lovili 

mengeški žandarji, da bi ga aretirali, a so bili neuspešni. 

 

V tistem času se je dogajalo marsikaj, kar je vzbujalo 

skrbi ljudem. Skoraj na vsaki veselici, in teh je bilo v letu 

dni v Mengšu in njegovi okolici več, so se najgorečnejši 

fantje in tudi nekateri starejši moški stepli. Obmetavali so 

se s steklenicami, tolkli s pestmi, stoli in lesenimi koli, pa 

tudi z nevarnimi hakiji (železni zobje s prstnim ročnim 

prijemom) in noži. Ne samo da je na veselicah tekla kri, 

tudi več stolov in miz je bilo uničenih. Zgodilo se je celo, 

sicer redko, da je med pretepom ali po njem kdo zaradi 

ran umrl. Za pretep so že zadostovale glasno izrečene 

besede, kot so »auf, trzinska skerca, mengeški bac, 

skadovska žaba« itd. Včasih je prišlo do pretepa tudi 

zaradi ljubosumja fantov v odnosu do deklet. Zanimivo 

je, da žandarjev, ki bi umirili ali preprečili pretep, v 

mojem spominu ni bilo nikdar v bližini.  

 

Bil sem nagajiv in včasih tudi neposlušen otrok, zato je 

mati v takih primerih vzela v roke leseno kuhalnico in me 

udarjala po členkih rok, kar je bilo precej boleče. Moram 

reči, da sem se ji pri tem dobro izmikal. Zanimivo je, ko 

me je udarjala, se ni posebej jezila, včasih celo smehljala, 

zato njenega početja nisem nikoli resno jemal. 
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Drugačen je bil oče. Če sem storil kaj napačnega, se je 

godrnjaje le razjezil, ni me pa udaril. Udaril me je samo 

enkrat, in sicer takrat, ko je moja neposlušnost presegla 

njegovo mejo obvladovanja. Oče me je takrat udaril in 

prijel za glavo ter neprisebno, stoječ na kletnih stopnicah, 

dvignil visoko od tal. Velika sreča je bila, da sem bil 

zaradi podhranjenosti lahak, kar je preprečilo morebitno 

tragedijo. Pretrganost biološke vezi med mojim trupom 

in glavo, bi gotovo pomenilo mojo smrt. Ko se danes 

spomnim tega dejanja, me globoko pretrese v moji 

notranjosti. 

Naj omenim, da se s sestrami zaradi njihove odločnosti 

nisem nikoli resno prepiral, le po otroško sem jim rad 

nagajal, izzival, kar jih je spravljalo v bes. Med prepirom 

najstarejših dveh sester Mimi in Angele sem kmalu spo- 

znal, da ju lahko pomirim na ta način, da se postavim na 

eno stran od njiju. Tedaj sta obe složno, z grobimi bese- 

dami udarili po meni, na medsebojni spor pa pozabili. 

Ugotovil sem, da je za sestri moje vpletanje v njun spor 

koristno, zato sem se jima na ta način večkrat izpostavil.  

  

V zvezi z umorom sem nekega lepega in vročega son- 

čnega poletnega dne doživel naslednji pripetljaj. Na cesti 

pred Kandušarjevo trgovino in blizu Marijinega zna- 

menja sem zagledal v verigo vklenjenega Ludvika, ob 

njem pa dva žandarja s puško na rami, stopajočih proti 

mengeški žandarmerijski postaji. Umoril naj bi svojo 

mater. Kasneje sem slišal, da Ludvik ni bil kaznovan, ker 

mu sodišče umora ni moglo dokazati. Ludvika od tedaj 

naprej v Mengšu nisem več videl. 
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Otroci smo se pogosto igrali na veliki in ograjeni zelenici 

za našo hišo, kjer sta rastla dva divja kostanja. Večji je 

kmalu postal osrednji objekt naše igre. Tod smo se lovili, 

plezali in skakali na tla iz nižjih vej najvišjega drevesa. 

Razen pri skakanju z drevesa dekleta za fanti niso dosti 

zaostajale, v smehu pa so nas celo prekašale.  

V bližini te zelenice je stanoval Prinčkov oče, ki se je po 

navadi pijan vračal domov iz bližnje gostilne mimo nas. 

Pri sebi je imel vedno diatonično harmoniko, na katero je 

igral in prepeval. Ko nas je zagledal, je po navadi še bolj 

povzdignil glas in močneje zaigral. Ko smo ga iz 

radovednosti obstopili in vprašali, kje se je naučil toliko 

pesmi in igranja na harmoniko, nam je odgovoril, da je 

do harmonike in slovenskih pesmi imel veselje že v rani 

mladosti.  

Prinčkov stari oče je rad seštel naša leta in jih primerjal s 

svojimi, a  vedno  smo  bili  v seštevku mlajši od njega.  

Imeli smo ga radi, ker je bil veseljak in prijazen do nas. 

 

Na zelenici za našo hišo in na onem drugem okraju proti 

vzhodu, ki ju je ločila makadamska cesta, potekajoča iz 

Mengša proti Preserjam, je bil v enem letu dvakrat sejem. 

Na zahodni zelenici so prodajali večje živali: konje in 

govedo, na drugi proti Preserjam pa male živali: ovce, 

koze, prašiče, zajce, piščance ... Hkrati s sejmom živali je 

stalo na Glavnem trgu Velikega Mengša več dobro 

založenih stojnic, kjer so prodajali raznovrstne tkanine, 

obleke, obutev, med katerimi so prevladovali izdelki 

tovarne Bata, ki so zaradi nižjih cen bili dostopnejši 

revnejšemu sloju prebivalstva. Prodajali so tudi orodje za 

potrebe kmetov in obrtnikov ter raznovrstno pecivo, slad- 

karije in drugo.  
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Na sejmu velikih živali se živo spominjam mešetarjev, 

med katerimi je najbolj izstopal Testenov, po domače 

Mehačev ata, doma iz Velikega Mengša. Testen je z 

močnim glasom (skoraj vpitjem) prepričeval kupca, da je 

vredno kupiti žival; če ga je uspel prepričati, mu je 

prodajalec dal manjše 

plačilo, če ne v denarju 

pa v nekaj kozarcih vina 

v bližnji gostilni, ki je 

bila v času sejma vedno 

nabito polna. 

 

Posebej se spominjam 

bližnje Lukanove doma- 

čije, kjer je na njihovem 

podu leta 1936 kolarski 

mojster Lojze Žnidar izdeloval manjše leseno letalo za 

Mirka Lavriča. Večkrat sem bil tam in z zanimanjem 

opazoval nastajajočo se čudo, ki bo nekega dne vzletelo. 

Po končni izdelavi letala je Lavrič preletel Slovenijo v 

več smereh, preletel pa je tudi dobršen del Jugoslavije, s 

čimer je prišel v zgodovino kot eden od pomembnih slo- 

venskih in celo jugoslovanskih letalcev tedanjega časa.  

 

Nekega jutra, takoj po vstajanju iz postelje, začutim v 

levem kolenu močno bolečino in ko ga pogledam, vidim 

na njem številne izpuščaje – ture. Ker bolečina ni po- 

pustila, celo povečevala se je, sem odšel v mengeško hi- 

ralnico oziroma Zavetišče sv. Vincencija po pomoč k 

sestri usmiljenki. Ko je sestra usmiljenka opazila od tu- 

rov močno oteklo koleno, je takoj pristopila k zdravlje- 

nju. Najprej je iz turov iztisnila gnojne stržene, nato pa 

Zavetišče sv. Vincencija v Velikem 

Mengšu so postavili leta 1923. 



 

 

26 

 

koleno razkužila z alkoholom. Med stiskanjem turov sem 

doživljal tako močno bolečino, da so me oblivale solze, 

vendar kričal nisem, le stokal sem. Kljub prizadevnemu 

zdravljenju je le-to potekalo precej časa. Sestra usmi- 

ljenka za svoje delo ni hotela plačila, za kar smo ji bili v 

naši družini zelo hvaležni. 

 

Hrane nam je primanjkovalo, zato sem bil pogosto tako 

lačen, da se mi je temnilo pred očmi. Najbolj sem po- 

grešal kruh.  

Oče, ki je mizaril, je premalo zaslužil za hrano in tudi za 

obleko. Da bi kolikor toliko zmanjšali lakoto v družini, 

sta se mladoletni sestri Mimi in Štefka takoj po osnovni 

šoli zaposlili v Semenarni v Velikem Mengšu, katere 

lastnik je bil baron Saša Stare. Delali sta na prostem, kjer 

so gojili iglasta drevesa za prodajo. Po preteku tedna sta 

vsakokrat dobili plačilo. Prejeti denar sta morali vedno v 

celoti izročiti očetu. Po tem plačilu smo v družini imeli 

kruh tri do štiri dni v tednu. Sestra Angela je imela tedaj 

drugo življenjsko pot. Začasno se je preselila na Koreno 

nad Zlatim Poljem k neki meni neznani družini. Sicer pa 

smo v naši družini med tednom večinoma jedli zabeljeno 

juho s praženim močnikom, koruzne žgance ali polento, 

pa tudi zabeljen krompir ob lipovem čaju z nekaj posu- 

šenimi borovnicami, ki smo jih nabrali na mengeškem ali 

slevskem hribu. Juho z malim kosom posušenega svinj- 

skega mesa smo dobili na mizo samo ob nedeljah in 

cerkvenih praznikih. Govejega mesa tedaj tako rekoč 

nismo poznali. Da smo imeli na mizi posušeno svinjsko 

meso, gre največja zahvala materi, ki je med letom z 

veliko muko spitala prašička, včasih tudi dva, kar je bil 

za nas, sedemčlansko družino, velik dar. Enkrat na leto, 
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to je na pusta, je mati ocvrla krofe in flancate. Tedaj je v 

kuhinji in tudi v bližnji okolici prijetno dišalo. Ne samo 

da je dišalo, tudi deležen sem jih bil.  

 

Zaradi neljubega dogodka pod- 

robneje opisujem Marijino zna- 

menje, stoječo na Glavnem trgu 

Velikega Mengša. Več kot dva 

metra velik pozlačeni kip Marije 

je stal na okoli štiri metre viso- 

kem okroglem kamnitem stebru, 

postavljenim nad tremi kamni- 

timi stopnicami. Znamenje je bi- 

lo ograjeno z dobrim metrom 

visoko železno ograjo. Med Ma- 

rijinim znamenjem in znamen- 

jem okoli petdeset metrov stran, 

na katerem so bile napisane žr- 

tve iz prve svetovne vojne 

(1914–1918), je raslo več akacij, 

kar je dajalo otrokom številne 

možnosti za igranje. Vidno vlogo  

pri tem je imel tudi kamnito ograjeni vodnjak, postavljen 

med spomenikoma. 

 

V globokem in hkrati zoprnem spominu mi je ostala 

nesreča na železni ograji ob Marijinem znamenju. Med 

lovljenjem z otroki sem v teku odprl železna vrata, hitro 

vstopil v notranjo stran in vrata za seboj na vso moč 

loputnil. Ker leve roke nisem odmaknil pravi čas, mi jo je 

priprlo oziroma stisnilo srednji prst na levi roki tako 

močno, da mi ga je v zgornjem delu zmečkalo. Od groz- 

Marijino znamenje na 

Glavnem trgu Velikega 

Mengša. 
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ne bolečine sem na ves glas zatulil in stekel proti domu, 

za seboj pa puščal krvavo sled. Po ozdravitvi mi je noht 

sicer ponovno zrasel, ostala pa je pohabljena kost, zaradi 

katere je ostal nad zgornjim členkom deformiran in ukri- 

vljen sredinec. 

Dogodek me ni odvrnil, da bi leto za tem ne hodil več k 

Marijinemu znamenju. Pri njem smo se fantje in dekleta 

namreč večkrat zbrali, igrali in po otroško modrovali. 

Ker je bila železna ograja ob Marijinem znamenju blago 

pod električnim tokom, smo imeli fantje priložnost, da 

pokažemo  

 

dekletom korajžo s prijemom ograje. Da bi bilo več 

smeha, se nas je prijelo za roko več hkrati, treslo pa je po 

redu prijema samo zadnjega. Na ta način smo se večkrat 

zabavali. 

Vodnjak, ki je stal sredi Glavnega trga v Velikem 

Mengšu, je bil nekaj posebnega. Globok je bil 23 metrov, 

nekateri so menili, da je celo globlji. Izkopali so ga zato, 

da vode v njem ni nikoli primanjkovalo za potrebe 

bližnje pivovarne. Razveselili pa so se ga tudi ljudje. Ker 

ni bilo vodovoda, napeljanega v hiše, so ljudje zase, za 

pranje in živino vodo črpali izključno iz tega vodnjaka. 

Nošenje vode v 15 ali 20 litrov velikih posodah je bilo 

zelo naporno, zlasti za one iz bolj oddaljenih hiš. Ta 

napor sem včasih občutil tudi sam. Tudi meni, čeprav še 

nedoraslemu, je mati velevala, da prinesem vodo iz okoli 

150 metrov oddaljenega vodnjaka. Sicer pa so prinašale 

vodo, tudi večkrat na dan, moje starejše sestre.  
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Pivovarno v Mengšu je leta 1818 ustanovil Mihael Stare. 

V tistem času je krepko presegala krajevne potrebe. Bila 

je ena prvih industrijskih pivovarn na Kranjskem. Že leta 

1820 so mengeško pivo vozili v Ljubljano, saj je bilo 

zaradi kakovosti in cene konkurenčna takrat majhnim 

ljubljanskim pivovarnam. V tistih letih je od šest do 

dvajset volov menjajoče noč in dan črpalo vodo iz pivo- 

varniških vodnjakov za proizvodnjo piva. Pivovarna je 

do prve svetovne vojne delovala izjemno uspešno, gos- 

podarska kriza in zmanjšane zaloge za slad (sladkorja) 

potrebnega ječmena, ki ga je za potrebe vojske zasegla 

država, pa so bile za pivovarno usodne. V konkurenčnem 

boju je zmagala ljubljanska pivovarna Union, ki je v letih 

1910 in 1926 kupila več manjših slovenskih pivovarn, 

med njimi leta 1917 tudi Staretovo pivovarno v Mengšu, 

ki je do takrat nekaj objektov porušila, nekaj strojev pa 

prepeljala v Ljubljano, druge pa prodala na dražbi. Na 

Mengeška pivovarna je od ustanovitve leta 1818 do prve svetovne 

vojne (1914) delovala izjemno uspešno. V konkurenčnem boju s 

pivovarno Union v Ljubljani, leta 1917, pa je propadla. 
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mestu nekdanje mengeške pivovarne so v letu 2012 

zgradili veliko stavbo, zato sedaj o njenih ostankih ni več 

sledu.  
 

Več desetletij po ukinitvi mengeške pivovarne so z 

namenom drobne prodaje pri Jenčiču v Velikem Mengšu 

v globoki in prostorni kleti skladiščili pivo, dostavljeno iz 

pivovarne Union. Da bi pivo ostalo v toplem delu leta 

primerno hladno, mrzlo, je Jenčič v ta namen sode piva 

ob koncu zime obložil z ledom, navoženim iz bližnje 

reke Pšate, saj je reka v tistem času vsako zimo zmrznila 

20 in več centimetrov globoko. 

V 21. stoletju in kakšno desetletje pred njim reka Pšata 

zaradi krajših in toplejših zim ni več zmrzovala za 

praktično uporabo ledu. Pri Jenčičevih sem se večkrat 

oglasil, a ne zaradi piva, ampak zaradi Matevža, njiho- 

vega mladega hlapca – furmana. Ko je Matevž vpregel 

konja, je komaj čakal, da sede na voz in ga spravi v divji 

dir. Ker mi je bilo dirkanje zelo všeč, sem večkrat pri- 

sedel k njemu na voz, dobro se držeč, da ne bi padel z 

njega. Zanimivo je, da Jenčič, lastnik kmetije in piva v 

kleti, Matevžu dirke s konjem ni preprečeval. 

 

Ko sem se nekega lepega sončnega dne družil z vrstniki 

pred Meršetovo hišo v Velikem Mengšu, nas je presenetil 

Komatarjev Srečko, trgovec iz istega kraja, držeč v roki 

neki, za nas čudni črni aparat.  

Pozdravil nas je in hkrati povabil, da se postavimo pred 

njim zaradi fotografiranja. Rečeno, storjeno! Po slikanju 

nam je obljubil, da bo vsakemu izmed nas podaril sliko. 

Obljubo je izpolnil.  

Nekaj povsem drugega je bil Funtkov France, lastnik 

manjše kmetije, ki je nelegalno prodajal vino s tem, da je 
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vabil v svojo hišo moške za igranje kart, predvsem 

preferanso. Te igre se je kasneje, ko je bil upokojen, 

udeleževal tudi moj oče Štefan. France je bil do otrok 

zelo grob. Če se je le kdo približal, ga je zgrabil za roko 

in mu s koščenimi členki prstov udaril dvakrat ali trikrat 

po glavi. Tudi jaz sem bil deležen Francetovih trdih 

udarcev in to ne samo enkrat, večkrat. Bolečine po glavi 

se še danes, to je po več desetletjih, spominjam, in to 

zlasti od takrat, ko sem se rad ali nerad peljal z njim na 

vpreženem vozu. Nisem se imel kam umakniti, on pa se 

je z udarci po moji glavi neusmiljeno izživljal. Najraje bi 

skočil z voza, pa kaj, ko pa mi je oče naročil, da naj se 

peljem z njim na Duplico po lesne odpadke za kurjavo. 

Francetovega izživljanja nad menoj očetu nisem nikdar 

omenil, zakaj, si ne znam razložiti. Še bolj kot nad otroki 

se je France izživljal nad svojo kobilo Luco. Neusmiljeno 

jo je pretepal z debelo leseno palico, celo s kolom, ne da 

bi mu kaj napačnega naredila. Tudi krmil je ni dovolj, 

zato je bila suha in pretegnjena. Kobila se mi je zelo 

smilila, a kaj, ko ji nisem mogel pomagati. Kobila se je 

zaradi tega zelo bala ne le njega, pač pa tudi drugih ljudi. 

Ne upoštevajoč njeno preplašenost, sem se kobili Luci 

nekega dne, ko se je pasla na trati pred domačim hlevom, 

približal, da jo pogladim po glavi, pobožam. Kobila me 

je zgrabila z zobmi za srajco in vrgla po zraku skoraj tri 

metre proti apneni jami. Imel sem veliko srečo, da nisem 

padel vanjo, ampak neposredno pred njo. Če bi padel v 

jamo, v kateri so žgali apno dan prej, bi bile posledice 

zaradi še ne ohlajenega apna zelo hude, tako pa sem imel 

na prsih le manjši ugriz.  
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Zelo rad sem imel cvetoče travnike. Na njih sem se 

pogosto igral sam. Cvetlice sem povezoval v vence, na- 

tikal pa sem jih tudi za ušesa. Najbolj sem užival v 

prijetno toplem vremenu, kadar so rumeni regratovi cve- 

tovi žareli od sonca. Iskal sem tudi štiriperesne deteljice 

in tavžentrože, ki pa so rasle bolj na suhem področju 

blizu poti ali cest.  Ko sem izvedel, da so tavžentrože ze- 

lo zdravilne, sem to rastlino še posebno rad iskal, čeprav 

jo je bilo težko najti. Občudoval sem tudi njive, na ka- 

terih je rasla rdeče cvetoča detelja, namenjena za krmo 

živalim, pa tudi one njive, na katerih je rasla bujno zelena 

konoplja. Kmetje so jo gojili za izdelavo tkanin, vrvi in 

za industrijsko rabo, tudi zdravila. V tistem času, to je 

pred drugo svetovno vojno leta 1941, gojenje konoplje ni 

bilo prepovedano. Razlog je bil v tem, da ljudem takrat ni 

prišlo na misel, da bi jo uporabljal kot drogo. 

 

Z žetjem zlatorumenega žita, ki so ga žanjice žele s srpi 

ročno in povezovale v snope, moški pa polagali v kupe 

ali neposredno na vprežni voz, je na marsikateri njivi 

sledilo sejanje ajde, zelo koristne rastline ne samo za 

ljudi, ampak tudi za čebele, ki so prinašale ljudem sladki 

med. Snope žita so po žetvi naložili na voz, nato pa 

položili v kozolce s pokrito streho. Posušeno žito so nato 

dostavili na dom, kjer so ljudje s cepci ali živali s krožno 

hojo po snopih žita ločili zrnje od slame. S cepci so žito 

mlatili tako, da so na lesenih podih z gibljivo privezanim 

tanjšim lesenim kolom na debelejšega udarjali po žitu, 

zrno pa potem s pihalnikom ločili od slame. Udarjanje 

cepcev v taktu je prijetno odmevalo daleč naokoli.  

Poleg žita je bila izredno pomembna pridelava krompirja. 

Tega so kmetje največ sadili na mengeškem polju Drno- 
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vo, kjer je tanka plast prsti manj ustrezala drugim polj- 

ščinam, razen žitu. Koruzo so pred drugo svetovno vojno 

sejali predvsem za hrano ljudem, manj pa za krmljenje 

domačih živali. 

Moja mati je kmetom pri košnji žita večkrat pomagala. 

Večkrat je bila v pomoč tudi pri pobiranju krompirja. Za 

plačilo ni dobila denarja, pač pa so ji plačali v obliki 

živil.  

Ko omenjam Drnovo, moram povedati, da je njeno 

ravnino izoblikovala reka Kamniška Bistrica. Ta je z gora 

med menjajočo se klimo v davni preteklosti nanašala 

oziroma odlagala ogromne količine kamenja, proda, ki se 

je in se še v procesu preperevanja spreminja v rodovitno 

prst. 

 

V času mojega otroštva so bila poletja večinoma zelo 

vroča, tudi pogosto sušna, zime pa mrzle in ledene. Kore 

(veliki kosi) ledu, nastale v zelo mrzlem zimskem času 

na reki Pšati, debele do 20 in tudi več centimetrov, so ob 

taljenju, običajno v začetku marca, povzročale velike 

poplave s tem, ker so se v strugi Pšate zagozdile. Do ob- 

sežnejših poplav je prihajalo tudi v primeru daljšega 

jesenskega deževja. Ne samo povodenj, ampak tudi moč- 

nejše poletne nevihte s točo so prizadejale veliko škodo s 

tem, da so uničevale poljščine in klestile sadje z dreves. 

Včasih pa je še kakšna strela zanetila ogenj na stano- 

vanjskem ali gospodarskem poslopju. 

 

Otroci, sicer ne vsi, smo uživali pri rabutanju sadja v 

tujih sadovnjakih. Pri rabutanju smo uporabljali veči- 

noma lesena polena. Bila so prikladnejša, ker so pri metu 

na drevo zadela več plodnih vej hkrati.  
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Po nevihti z močnim dežjem in vetrom sadja ni bilo treba 

klatiti, le pobrati ga je bilo treba. Ob takšni priliki je bilo 

na tleh največ plodov v velikem Kančevem sadovnjaku. 

Primerilo pa se mi je, da sem čisto od blizu videl udar 

strele. Preden se je neurje z bliskanjem, grmenjem in točo 

končalo, sem hitro stekel s košaro v roki do okoli dvesto 

metrov oddaljenega Kančevega sadovnjaka. Ko sem 

prispel do visoke smreke ob ograjenem sadovnjaku, je 

vanjo udarila strela. Močno se je zasvetilo in gromko 

počilo, mene pa vrglo kot kamen na kamnita tla. Imel 

sem neizmerno srečo, da me strela ni zadela, niti oplazila, 

ampak je izbrala pot neposredno ob meni po aluminijasti 

ograji, pritrjeni na smreko. Nekoliko potolčen od padca 

sem po tem dogodku stekel domov, ne da bi se zmenil za 

sadje.  

 

Leta so tekla in prišel je čas, ko so me starši kot 

sedemletnega otroka vpisali v prvi razred osnovne šole. 

Pouk v šoli se je v šolskem letu 1939/40 začel s prvim 

septembrom. V razredu smo se srečali z učiteljico Vilmo 

Kocen, ki smo jo zaradi njene prisrčne narave kmalu 

vzljubili. Razred se je nahajal v prvem nadstropju v 

stavbi stare kaplanije, blizu mengeške župnijske cerkve, 

ostali razredi, razen drugega, ki je bil v isti stavbi, vendar 

v pritličju, so imeli prostore v bližnji, leta 1923 zgrajeni 

osnovni šoli. Ocenjevani smo bili v šestih predmetih, tudi 

v verouku. Prvi razred sem zaključil 28. junija 1940 in to 

z odličnim uspehom. Septembra istega leta sem šolanje 

nadaljeval v drugem razredu. Toda z ocenami sem 

zaključil le v prvi polovici šolskega leta 1940/41 in to iz 

razloga, ker so Nemci in njeni zavezniki Italijani, Mad- 

žari in Bolgari 6. aprila 1941 zasedli  in okupirali Jugo- 
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slavijo.  

Ker so Nemci zasedli Gorenjsko, je Mengeš kot njen del 

prišel pod nemško vojno oblast.  

 

Z osnovnošolskim šola- 

njem so se zame začele 

prve resne obveznosti: 

učenje in pisanje doma 

čih nalog. Ker sem se, 

tu- di iz radovednosti, 

rad učil, sem šolske 

obveznosti uspešno izpol- 

njeval. Spoznal sem pre- 

cej sošolcev iz Velikega 

in Malega Mengša, Prista- 

ve, Loke in Topol, dekleta 

in fante. S poukom smo začenjali ob osmi uri, kar je bila 

za mnoge učence prvega razreda zgodnja ura, zlasti še 

pozimi, ko je bila ob sedmih še tema. Evropske ure s 

premikom enournega časa tedaj še nismo poznali. 

Marsikateri učenec je zaradi zgodnje jutranje ure vstopil 

v razred z zamudo. Učiteljica Kocenova se v začetku ni 

hudovala. Hudovala pa se je kasneje, zlasti nad tistimi 

učenci, ki so k šolskemu pouku večkrat zamudili. Kljub 

temu da sem zjutraj težko vstal iz postelje, v šolo nisem 

nikoli zamudil.  

Ko sem neko jutro vstal nekoliko pozno, sem na vso ihto, 

da ne bi zamudil k pouku, hitro pojedel skromen zajtrk, 

lipov čaj in polento ter odhitel od doma, pa ne daleč. 

Razburjen sem poklical mater in jo vprašal, kje je vendar 

moj pulover, da ga moram obleči, da me ne bo zeblo, ona 

Mežnarija v Mengšu, v kateri je 

pred drugo svetovno vojno 

potekal pouk prvega in drugega 

razreda osnovne.  



 

 

36 

 

pa mi smejoča odgovori: »Ali ne vidiš, da ga imaš 

oblečenega?« Tudi takšne reči se dogodijo, če se človeku 

mudi.  

 

Skoraj vsi otroci smo bili pomanjkljivo oblečeni. 

Revščina družin se je tudi kazala v ponošenih oblekah, ki 

je vladala pri večini. Nekoliko bolje so bili oblečeni le 

otroci s tistih kmetij, kjer so pridelovali poljščine tudi za 

prodajo. Sicer pa je denarja na splošno zelo primanj- 

kovalo, zato je večina otrok hodilo v šolo bosih, razen v 

mrzli in ledeni zimi. Zima se ni niti končala, ko smo 

najbolj korajžni prišli v šolo bosi na dan sv. Jožefa, 19. 

marca. Dobro se spominjam, ko sem z doma odšel v šolo 

še po neogretih tleh. Da si ne bi nog preveč ohladil, sem 

od doma do šole na vso moč tekel dober kilometer in pol, 

toda vseeno so me noge od mrzlih tal v razredu še dolgo 

skelele. A bil sem ponosen, tudi pred dekleti, da sem se 

uvrstil med tiste sošolce, ki so (smo) uspešno odigrali to 

prosto izbrano tekmovalno vlogo. Dekleta so v šolo 

hodila celo leto obuta, čeprav večinoma v zelo revnih in 

tudi ponošenih čevljih. 

 

Učiteljica je imela pri šolskem pouku na razpolago zelo 

preproste pripomočke. Poleg temno zelene table je imela 

belo kredo, ravno in trikotno ravnilo ter v konico 

oblikovano leseno palico, s katero je sledila ob razlagi na 

tabli.  

Palico kot strašilo je pri verouku uporabljal samo 

duhovnik. A ne le za strašilo! Če kateri izmed učencev ni 

bil dovolj pazljiv pri pouku, ga je poklical k tabli ter 

ukazal, da mu mora nastaviti tri prste s palcem, po 

katerih je potem udaril z njo. Tudi jaz sem bil deležen te 
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njegove kazni. Pri udarcu duhovnik ni bil prav nič nežen.  

V neprijetnem spominu imam udarec po prstih še danes, 

toda ne zaradi bolečine, ampak za to, ker se je duhovnik 

vedel drugače, kot nas je po Svetem pismu učil pri 

verouku. Sicer pa so imeli duhovniki v stari Jugoslaviji, 

to je pred drugo svetovno vojno, v šoli izredno moč. Če 

si bil negativno ocenjen pri njegovem pouku, si moral 

razred ponavljati ne glede na ostale pozitivne ocene. Pa 

ne samo to, tudi starši učencev so morali redno obisko- 

vati nedeljsko sveto mašo, če je niso, je to lahko negativ- 

no vplivalo na oceno njihovega osnovnošolskega otroka.  

Posebnost tedanjega časa je bila tudi v tem, da si moral 

duhovnika, če si ga srečal, pozdraviti s »hvaljen Jezus«, 

kar je veljalo tudi za starše šoloobveznih otrok. 

 

V obdobju osnovnega šolanja se je moje življenje precej 

spremenilo. Poleg pridobivanja znanja sem vse bližje 

doživljal okolico in dogodke v njej, ki jih je bilo veliko. 

Dva do trikrat na leto so v bližini naše hiše postavili 

veliki leseni vrtiljak; v Velikem in Malem Mengšu se je 

večkrat oglasil potujoči mož z velikim rjavim medve- 

dom, sam pa sem se pogosteje družil z otroki na trav- 

natem poligonu ob naši hiši; več sem se udeleževal kul- 

turnih in športnih prireditev; poleti sem se večkrat od- 

pravil na kopanje v reko Pšato; več sem hodil v gozd, 

tudi zaradi nabiranja drv za potrebe domačega ognjišča; 

ne  samo  poleti, ampak tudi  pozimi sem bil s prijatelji 

večkrat na Mengeškem hribu, kjer smo modrovali, se 

skrivali ali lovili, pa tudi preizkušali plezalne veščine v 

skalovju nad Kančevim gradom ali pod velikim, ponoči 

večbarvno razsvetljenim lesenim križem; rad sem se ude- 
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leževal srečelovov in tombol, čeprav za srečke ali tom- 

bolske kartice nisem imel denarja itd. 

 

Od navedenega zgoraj najprej opisujem vrtiljak, po 

domače ringelšpil. Lastnik vrtiljaka je ljudi vabil z zelo 

glasno in prikupno glasbo, da se proti plačilu usedejo na 

lesene sedeže s štirimi verigami, pripetimi na gornji, 

vrteči se del vrtiljaka. Ker vrtiljak ni bil gnan na motor, 

ga je bilo treba poganjati ročno. Da bi otroci izkoristili 

priliko, so se lastniku vrtiljaka ponudili, da bi za plačilo 

enkratnega sedenja na sedežu tega poganjali trikrat, kar je 

lastnik rade volje sprejel. Sicer pa ni imel druge izbire, 

ker je bil strop, kjer je bilo treba gnati vrtiljak, za odrasle 

ljudi prenizek. Med otroki, ki so poganjali vrtiljak, sem 

bil večkrat tudi jaz. Ne samo glasba, ampak tudi brhko 

dekle, ki je v kopalkah hodila po pleteni žici v vrtoglavi 

višini nad tlemi, je vabila ljudi k vrtiljaku.  

Posebno pozornost je vzbujal tudi moški z velikim rjavim 

medvedom, držečega na verigi. V Mengšu je imel več 

postankov in vsakokrat je medved ob igranju orglic last- 

nika te živali zaplesal. Ker je lastnik medveda klical z 

imenom Marko, so se nekateri otroci na moj račun, mo- 

jega imena Marko, šalili, česar pa nisem jemal resno. Ob 

vsakem prihodu moža z medvedom v Mengeš se je ob 

njem zbralo veliko ljudi, predvsem otrok. 

 

Dobro še pomnim svojo hojo po gozdu in njegovo pro- 

stranstvo ter nabiranje drv za kurjavo za potrebe do- 

mačega ognjišča. V mlajših letih sem hodil v gozd z ma- 

terjo, kasneje sam ali pa v družbi s Kopitarjevim Marja- 

nom. Tudi on je izhajal iz revne družine. Po drva v gozd 

sem hodil zato, ker nam je doma primanjkovalo denarja 
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za kurjavo. Pobiraje drv v gozdu je bilo sicer prijetno, ne 

pa tudi nošenje do poldrugega kilometra oddaljenega 

doma. Če sem si nadel veliko drv na ramena, sem se pod 

njimi od teže šibil, kar za moje tedanje nedoraslo telo 

gotovo ni bilo priporočljivo in ker sem težo postopoma 

stopnjeval, sem se utrjeval, s tem pa izognil morebitnim 

telesnim poškodbam.  

Živo se spominjam, ko je moja mati v gozdu stopila na 

veliko kačo. Ko je ugotovila, da je stopila nanjo, je od 

strahu silovito skočila vstran, vendar tako nerodno, da je 

padla. Še sreča, da kača ni bila strupena, ampak nestru- 

peni gož.  

Medtem ko je mati nabirala suhljad, odpadle veje z dre- 

ves, sem se z Marjanom lotil podiranja suhih, debelih do 

okoli 15 centimetrov. Ker tega lastniki gozdov niso do- 

volili, sva sekala in odnašala debla domov na skrivaj. 

Zlasti sva morala paziti na Saša, lastnika Staretove graš- 

čine, ali na oskrbnika Kančeve graščine Korošca, da naju 

ne zalotita pri nedovoljenem opravilu. V nekem primeru, 

ko sva sekala drevo blizu Kančeve graščine, sva morala 

zaradi Korošca zbežati globlje v gozd. Moram pa 

poudariti, da je bil glede najinega nelegalnega početja, 

sekanja suhih dreves, Korošec strožji od Saša.  

Marjan je bil moj dober prijatelj, a če je šlo za primat, je 

rad tekmoval z menoj. Ob priliki, ko je na tleh skrajševal 

s sekiro deblo visokega suhega drevesa, se je, tudi po 

moji krivdi, deblo malo premaknilo in je udaril mimo ter 

si s sekiro ranil prst na nogi. Ob pogledu na krvaveči se 

prst je tako ponorel, da je od togote zagnal sekiro proti 

meni. Ker je iz jeze metanje sekire večkrat ponovil, sem 

zbežal iz gozda domov. Glede na to, da niti iz moje niti iz 
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njegove strani ni bilo zamere, sva šla naslednji dan po 

drva v gozd zopet skupaj.  

 

Nekega soparnega in vročega popoldneva sem v Slev- 

skem gozdu v družbi s svojo krstno botro Leverjevo 

Pavlo doživel neprijetnost. Vračajoča se domov sva na- 

letela na gada. Ker je gad oziroma gadovka imela ver- 

jetno v bližini svoje mladiče, je bila zelo napadalna. 

Zagnala se je proti nama, midva pa v dir. Pa ne samo en- 

krat, trikrat se je visoko pognala za nama, a sva ji 

ubežala. 

 

V toplem poletju sem si privoščil tudi rekreacijo in to s 

kopanjem in plavanjem v reki Pšati. Iz vode kar nisem in 

nisem mogel, tako mi je prijalo. Prav zaradi vztrajnosti 

sem postal dober in vzdržljiv plavalec, kar se je kmalu 

pozitivno obrestovalo. In zopet je bil tu Kopitarjev 

Marjan. Ker je bil Marjan slab plavalec in ni dovolj pazil 

na vse bolj globoko Pšato v kotlu blizu brega, je začel 

toniti in goltati vodo. Na srečo sem mu bil blizu; hitro 

sem ga prijel za roko in ga z vso močjo potegnil iz 

vodnega brezna in mu s tem rešil življenje. Ko je čez 

nekaj časa prišel k sebi, se mi je vzhičen od veselja 

zahvaljeval. Sicer pa je bila reka Pšata ob koncu tedna in 

ob lepem in toplem vremenu večinoma polna kopalcev.  

Poleg Marjana sem imel še enega bližnjega prijatelja, 

Zupanovega Franceta. France sicer ni imel navade hoditi 

vasovat na moj dom, kot je to počel Marjan. Srečevala 

sva se večinoma pri njem doma ali kje zunaj.  

Pri Zupanovih sem bil večkrat predvsem zato, ker so 

imeli kovačijo, kjer so kovali konje. Zanimivo je bilo 

opazovati, ko je Francetov najstarejši brat Marjan z raz- 
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beljeno podkvijo konju žgal kopito, zato da se bo po 

pribitju z žeblji le-to dobro prilegalo. Hotel sem tudi 

vedeti, kako se pride do razbeljenega železa. Zato sem se 

približal ognjišču, kjer je gorel koks. Da bi bil ogenj 

močnejši, so mu z nogo gibajočim se mehom dovajali 

zrak oziroma kisik. V kovačiji so polega podkovanja konj 

z železom kovali tudi lesene vozove in sode. Prijetno je 

bilo poslušati, ko sta Marjan in Lojze zaporedoma udar- 

jala po razbeljenem železu toliko časa, da sta dosegla 

željno obliko. Cink cank, cink cank, cink cank ... je pri- 

jetno odmevalo daleč po okolici. Malo neprevidnosti je 

bilo dovolj, da sem nerodno padel na visokem kupu leša, 

odloženega na Zupanovem dvorišču. Leš kot ugasek kok- 

sa je zelo trd, krhek in nepravnih oblik. Zaradi teh nje- 

govih lastnosti mi je ob padcu nanj v levem zapestju 

utrgalo košček mesa in to blizu glavne žile. Velika sreča, 

da je ostala žila cela, v nasprotnem primeru bi moral hitro 

k zdravniku, da bi mi ustavil krvavitev. Na ta dogodek 

me spominja dobro vidna brazgotina na zapestju leve 

roke. 

 

O Francetu je treba reči, da je bil izvrsten pevec in da se 

je uspešno vključil v vaško skupino mladih fantov, ki so 

(smo) nekaj let za tem kakšen dan v tednu v večernih 

urah prepevali pod veliko lipo, rastočo ob vodnjaku sredi 

Velikega Mengša. Narodne in tudi cerkvene pesmi smo 

peli večglasno. Ljudem je bilo naše petje zelo všeč, zato 

so nas k petju spodbujali. Zborček, ki je nastal spontano, 

smo sestavljali: France (drugi bas), Lado, Tine (drugi 

tenor in prvi bas) in jaz, Marko (prvi tenor). K skupini se 

je včasih priključil tudi Feliks, ki pa ni imela pravega 
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posluha niti glasu, ker pa je pel po tihem, harmonije petja 

ni kvaril. 

 

Kulturna dejavnost v Mengšu je bila pred drugo svetovno 

vojno dobro razvita. Poleg društvenega in sokolskega 

doma, kjer so delovale različne kulturne, vzgojne in 

druge skupine, sta bili tu še godba na pihala in pevski 

zbori. Sicer pa je med programi društvenega in sokol- 

skega doma obstajala velika razlika, tako v posvetnem 

kot v političnem pogledu. Društveni dom je deloval v 

okviru Slovenske ljudske stranke, ki jo je ideološko ob- 

vladovala cerkev (kler), Sokolski dom pa nestrankarsko, 

čeprav je bil bliže kralju – monarhiji. Sokolska ideologija 

je spodbujala naravno in kulturno zavest ter ju utrjevala 

ob telesni vzgoji k disciplini telesa in duha. V tem pogle- 

du je bila v ospredju gimnastika in orodna telovadba.  

Orli, ki so delovali do razpustitve leta 1929 in kasneje za 

njim Zveza fantovskih odsekov, so delovali po odsekih, 

dekleta pa v okviru Marijine družbe v dekliškem in 

mladinskem krožku. Od mojih sestra je bila v Marijini 

družbi najbolj aktivna Mimi. Bila je članica dekliškega 

krožka, nastopala je na odru v različnih gledaliških 

vlogah in učila mladino za nastopanje na odru. Sicer pa je 

bil glavni režiser vseh gledaliških predstav v prosvetnem 

domu Pavle Merše, naš sosed.  

Štiri leta mlajša Mimina sestra Štefka je sodelovala v 

mladinskem krožku, kot telovadka pa je nastopila na vse- 

slovenskem cerkvenem zboru Kristusa kralja v Ljubljani 

leta 1938.  

Poleg gledaliških predstav sta v društvenem domu imeli 

vidno vlogo tudi telovadba in atletika.  
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V društvenem domu je na Miklavžev decembrski dan 

vsakokrat potekalo obdarovanje mlajših otrok. Ob 

Miklavžu sta tedaj stala dva angela, bolj stran pa dva 

parklja (hudiča) z verigama v rokah. Medtem ko sta 

angela iz rok Miklavža izročala otrokom darila, sta 

parklja robantila in strašila.Bilo je veliko veselja in tudi 

joka najmlajših otrok, boječih se parkljev.  

Nekaj dni pred Miklavžem, 6. decembra, smo se otroci 

oblačili v parklje z maskami na glavi, narejenih iz zajčjih 

kož. Hodili smo od hiše do hiše in strašili majhne otroke. 

Da bi bili pri strašenju otrok bolj učinkoviti, smo cingljali 

z verigami. Ljudje nas niso preganjali, celo veselili so se 

nas. Preganjati pa nas je med drugo svetovno vojno začel 

Hrvatov Tone, ko je pristopil k slovenskim domobran- 

cem, nameščenim v mengeški postojanki. Tone je trdil, 

da morajo biti domobranci previdni, zato ker se pod 

masko lahko skrije kak bojujoči se nasprotnik, partizan. 

Tej njegovi trditvi nismo verjeli, smo mu zamerili, da nas 

je preganjal prav on, ki je pred tem z nami, otroki od 

odraslih najbolj aktivno sodeloval. 

 

Sokolov in Orlov se še dobro spominjam; Sokolov od 

takrat, ko so strumno korakali po mengeški glavni cesti, 

oblečeni v izredno lepe sivozelene uniforme s ptičjim 

perjem na manjšem naglavnem pokrivalu, kapi; Orlov pa 

oblečenih v rjavo uniformo z velikim klobukom na glavi 

in širokimi pumparicami. Sokolska uniforma se mi je 

zdela bistveno lepša, modernejša. Sicer pa se Sokoli in 

Orli niso marali, celo črtili so se. K temu je največ pri- 

pomogel kler (duhovščina), ki ni sprejemal ljudi z dru- 

gačnimi, svobodnejšimi nazori. Pri Sokolih je bilo umeš- 

čenih več bogatih ljudi, pri Orlih, kasneje imenovanih kot 
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Zveza fantovskih odsekov slovenskih fantov in Marijine 

družbe, pa več revnih.  

Od prireditev ob sokolskem domu se najbolje spominjam 

tombole, tudi zato, ker je naš sosed Hribarjev Feliks na 

njej zadel glavni dobitek, to je bil lažji motor, kar je 

predstavljalo v tistem času, nekaj let pred drugo svetovno 

vojno, zelo dragocen dobitek. Sicer pa smo o avtomobilih 

pred drugo svetovno vojno lahko le sanjali. Tedaj je bilo 

pri nas glavno prevozno sredstvo moško in žensko kolo, 

za kmete pa tudi zapravljivček, lažji voz s konjsko vpre- 

go, za bogataše pa kočija.  

 

Ne dolgo za omenjeno tombolo se je moj oče odločil, da 

popelje svojo družino k fotografu Majcnu v Domžale. 

Tega dogodka se dobro spominjam. Bil je lep sončen 

dan, do fotografa pa smo pešačili po makadamski cesti 

približno uro in pol. Družinska slika, ki je sledila, mi je 

danes, po dobrih sedemdesetih letih zelo drag spomin 

tudi zato, ker vidim na njej svojo otroško podobo. 

 

Nekega dne mi je mati stisnila v pest pet dinarski ko- 

vanec, rekoč, da naj stopim v Kandušarjevo trgovino po 

vžigalice. Preden mi je trgovec izročil vžigalice, je ko- 

vanec, ki sem mu ga izročil, visoko vrgel v zrak in to 

zato, da se je ob padcu na pult z zvokom prepričal, da je 

pravi, da ni ponarejen. Prijeten zvok srebrnega kovanca 

mi še danes rahlo odmeva v ušesih.  

 

V zvezi z najvplivnejšimi mengeškimi bogataši je treba 

reči, da so oni glavni krivec, da se je kamniška železniška 

proga, zgrajena 21. novembra 1890, izognila Mengšu. Ob 

ponujeni priložnosti so tedaj dejali, da se raje vozijo s ko- 
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čijo na železniško postajo v Preserje, kot da bi za želez- 

nico žrtvovali del svojega zemljišča. Postavitev želez- 

niške proge od Kamnika do Ljubljane skozi naselja Du- 

plico, Šmarco, Preserje, Jarše, Rodico in Domžale do 

Ljubljane je imelo za Mengeš dolgoročne negativne gos- 

podarske posledice. Tovarne, ki so jih večinoma začeli 

graditi tujci, predvsem Čehi, niso začele rasti v Mengšu 

kot v tedaj največjem in najbolj razvitem kraju med 

Kamnikom in Ljubljano, ampak v krajih ob železniški 

progi, največ v Domžalah, ki so posledično temu postali 

gospodarsko pomembnejša središča od Mengša. Treba je 

poudariti, da so bile Domžale pred zgraditvijo železniške 

proge nepomembno naselje, bolj poznano po furmanski 

postaji, stoječi ob sicer zelo pomembni cestni povezavi 

Ljubljana–Celje, vodeče skozi Črni graben in prelaz Tro- 

jane. 

 

O pomembnosti vlaka mimo Mengša se kot otrok seveda 

nisem spraševal. Zame je postal zanimiv šele, ko sem se s 

starši na vlak povzpel na železniški postaji v Preserjah. 

Kot sedemletni otrok sem celo pot do Ljubljane stal ob 

oknu in z zanimanjem opazoval pokrajino, hiše, sadov- 

njake in vrtove, mimo katerih smo drveli zame z nera- 

zumljivo hitrostjo. V Ljubljano smo šli obiskat očetove 

sorodnike oziroma dve starejši sorodnici. Medtem ko 

sem se pri sorodnikih dolgočasil, sem se hkrati tudi 

veselil. Tako kot v Ljubljano se bom z vlakom peljal tudi 

proti domu. Ker pa je bila noč, nisem stal pri oknu, po- 

slušal sem le ropot koles, ki so preskakovale iz tračnice 

na tračnico.  
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Prijetnih doživetij se spominjam tudi z mengeškega hri- 

ba. Kot šoloobvezni otrok sem se nanj povzpel večkrat 

sam, včasih pa tudi s prijatelji.  

Posebno zanimivo in tudi nevarno je bilo plezanje po ne 

zadosti trdnem skalovju pod lesenim križem in v pre- 

padni trideset metrov visoki steni nad Kančevim gradom.  

Ne samo plezanje in lovljenje, ampak tudi skrivanje s 

sošolci in drugimi otroki je bilo na hribu prijetno ter 

opazovanje ostankov razvaline gornjega gradu, do kate- 

rega so vodile tedaj slabo vidne kamnite stopnice. 

Legenda govori, da je v davni preteklosti v tem gornjem 

gradu živel knez Mengo, po katerem naj bi spodaj stoječe 

naselje dobilo ime Mengeš. Legenda govori tudi o grajski 

deklini, ki naj bi ob vdoru Turkov v grad v kleti zažgala 

smodnik ter sebe in njih pognala v zrak ter ga s tem spre- 

menila v razvalino. Zanimivo je, da na enem mestu raz- 

valine ob udarjanju s kolom ali drugim podobnim pred- 

metom votlo doni.  

Ker so starejši ljudje pripovedovali, da od tam, kjer doni, 

pelje pot do velikega grajskega zaklada, smo otroci tod 

nekega dne začeli kopati. Ker smo ugotovili, da kopljemo 

zaman, smo preprosto orodje za izkop odložili in začeli z 

drugo, prijetnejšo igro.  

 

V povezavi s smodnikom naj povem, da so bili zame naj- 

lepši dnevi maškarade. Tedaj je gromko  pokanje odme- 

valo z vseh strani: pokali so možnarji, napolnjeni s smod- 

nikom in pločevinaste škatle, napolnjene s karbidom. Z 

možnarji so smeli streljali le odrasli, otroci pa s kovin- 

skimi škatlami, praznimi konzervami. Čim večja je bila 

kovinska škatla in več ko je bilo v njej karbida, bolj je po 

prižigu plina počilo. Počilo je običajno tako močno, da je 
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odmevalo daleč naokoli. Človek je ob pokanju z vseh 

strani dobil občutek, kot da gre za vojno.  

Pri pokanju s kovinskimi posodami sem večkrat sodelo- 

val. S kovinske škatle je bilo treba odstraniti pokrov, 

vanjo vstaviti majhno količino karbida, ga navlažiti z 

vodo in posodo hitro zapreti zaradi hitro porajajočega se 

plina. Pri pokanju oziroma streljanju s karbidom sta 

morala biti vedno dva: eden je čim dalj od telesa držal 

posodo, drugi pa je skozi drobno luknjico na zadnji strani 

posode previdno prižgal v škatli porajajoči se plin. Ob 

vžigu je pokrov odneslo dva do tri metre daleč, hkrati  pa 

močno počilo.  

Streljanje oziroma pokanje z možnarji in pločevinastimi 

posodami je običajno potekalo v poznem popoldanskem 

času. Nesreče z omenjenim pokanjem mi niso znane, 

znane pa so mi nesreče s pokanjem petard, ki se ne ogra- 

jujejo le na maškarado.  

 

Vsakokrat sem se razveselil, ko sem na cesti zagledal voz 

z vpreženima konjema, na katerem je bil velik podol- 

govat sod, napolnjen z melaso. Melaso, osnovno sesta- 

vino za izdelavo kvasa, so od železniške postaje v Pre- 

serjah vozili v tovarno kvasa v Mengeš enkrat do dvakrat 

na mesec.  

Karakteristike kvasa so naslednje: melasa je gost, tem- 

norjav sirup, podoben medu, pridobiva pa se pri stiskanju 

sladkorne pese ali sladkornega trsa. Vsebuje od 35 do 50 

% sladkorja in več visoko vrednih mineralov, vitaminov, 

beljakovin in aminokislin; pomaga ohranjati zdravje krvi, 

kosti, zob, las, mišic in ugodno vpliva tudi na raven ener- 

gije.  
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Z lastnostmi melase nisem bil seznanjen, cenil sem jo le 

po sladkem okusu, ki mi je zelo prijal. Do nje sem prišel 

tako, da sem med vožnjo pod veliki sod nastavil roko, od 

koder je počasi kapljala. S svojim početjem sem jo pre- 

stregel pred padcem na makadamska tla. Spomnim se, da 

sem se je včasih tako najedel, da me je po malem bolel 

želodec, kar pa običajno ni trajalo dolgo. Melasa je bila 

ob velikem pomanjkanju hrane zame izvrstno energijsko 

dopolnilo. 

 

Tovarno kvasa v Mengšu je ustanovil Lojze Kanc v za- 

četku tridesetih let 20. stoletja. Kvas so pridobivali tako, 

da so v velik kotel do vrha nalili melaso, ji dodali raznih 

kislin, tudi žvepleno, klic in fosfatov (umetnega gnojila) 

ter jo dalj časa pustili vretju pri 25
 

C. Po končani fer- 

mentaciji je bilo treba maso zaliti in precediti, nato pa 

bolj ali manj posušiti in končno embalirati za prodajo. 

Kvas se je uporabljal pri izdelavi testa in sladic. Tehno- 

loški postopek in lastnosti kvasa opisujem zato, ker je v 

tovarni kvasa med drugo svetovno vojno in nekaj časa po 

njej delala moja sestra Štefka, ki mi je posredovala nekaj 

omenjenih podatkov. 

 

V Mengšu je bilo poleg številnih obrtnikov, zlasti mizar- 

jev, pomembno tudi slamnikarstvo. Pripravo in delo v 

slamnikarstvu na tem mestu podrobneje opisujem zato, 

Slika 1Lenka Burger, roj, Žerovnik, pripravlja slamo za 

kite.ker smo v naši družini več let pletli kite. Za pletenje 

kit smo uporabljali domačo pšenično slamo. Navadno so 

žanjice že na njivi iz stoječe pšenice odbrale slamo za 

pletenje v šop  in  jo  posebej  požele v roke ali  pest in jo   
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tako, da je niso poškodovale, s »poresli« narahlo pove- 

zale. Moški so jo v kozolec zložili posebej. Čas med žet- 

vijo in mlatitvijo, to je bil čas sušenja žita, so ženske 

izkoristile za vlačenje slame. To so opravile tako, da so 

snop stisnile med noge in iz njega s klasom vred izvlekle 

lepo, za pletenje primerno slamo. Tako izbrane pšenice 

niso omlatili s cepci, da je ne bi poškodovali, pač pa so jo 

obtolkli, osmukali na »riflu« ali »očofali« ob stolico ali 

steno skednja, ponekod so jo obtolkli s tolkačo. Pozneje 

so zrno osmukali na mlatilnici, izbrano zrnje pa prihranili 

za seme.  Ker je za pletenje uporabna samo slama med 

zgornjim členkom in klasom, so neuporaben del odsekali, 

»pušlje« pa povezali v butaro.  

Jeseni, ko se je približal čas pletenja, so butare prinesli k 

peči, ker se je suha slama lažje otrebila. Otrebljeno slamo 

so še prebrali – tanko skupaj, debelo skupaj in bolj hra- 

pavo skupaj. Iz tanke so pletli bolj fine kite, ki so bile 

tudi bolje plačane. Gladko slamo so navadno še belili in 

žveplali, in sicer tako, da so nalašč v to narejeno skrinjo, 

ki se je dobro zapirala in tesnila, naložili navlažene kite, 

nato pa so v enem kotu v kovinski posodi zažgali žveplo. 

Lenka Burger, roj, Žerovnik, pripravlja slamo za kite. 
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Po dveh ali treh urah so skrinjo odprli in kite razložili, da 

so se posušile. Hrapavo in slabšo slamo so barvali z rde- 

čo, modro, črno ali kakšno drugo barvo. Iz tako priprav- 

ljene slame so od zgodnje jeseni, ko je delo na polju po- 

šlo in se je začelo slabo vreme, »pri kiti sedeli« od jutra 

do pozne noči vse do spomladi, ko je slama pošla. Vsaka 

ženska je imela na mizi pred seboj »pušelj« navadne ali 

barvne navlažene slame, v naročju pa komolec, na kate- 

rega je kito sproti navijala.  

Komolec je bila stara dolžinska mera 48 cm. Za eno kito 

je bilo treba splesti okoli 25 metrov kite ali 40 komolcev, 

za pisane kite 60 komolcev. Kite so pletli največ iz sed- 

mih slam. Za eno kito je bilo slamo potrebno zasukati 

25.000-krat. Najbolj vztrajne pri kiti so bile ženske. Šo- 

larji so morali splesti po eno ali dve kiti na teden, da so 

imeli denar za šolske potrebščine. Podatki povedo, da so 

si ženske, ki so vso sezono trdo pletle, navadno lahko za 

velikonočne praznike kupile novo obleko. 

V drugi polovici 19. stoletja so bile na naših tleh in tudi 

drugod po Evropi zahteve po kakovostnih kitah vse več- 

je, s tem pa tudi cena za eno kito, vendar ne v nedogled, 

zlasti ne v 20. stoletju. V Mengšu je slamnikarska zadru- 

ga delovala do leta 1976.  

Kite za zadrugo smo pletli tudi pri nas doma. Poleg 

matere in treh starejših sester sem se včasih lotil pletenja 

tudi jaz, toda po številu spletenih metrov manj uspešno 

od njih. Slame za pletenje nismo pridelovali sami, dobili 

smo jo od mengeške zadruge, ki je kite tudi odkupila. Za- 

služek je bil sicer majhen, a vsak, na ta način pridobljeni 

dinar, je za našo družino pomenil veliko tudi za to, ker je 

oče kot obrtnik pri mizarjenju malo zaslužil, lačnih ust pa 

je bilo veliko.   
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Nekaj mesecev pred drugo svetovno vojno sem si poško- 

doval glavo. Kopitarjev Marjan je za našo hišo pri Luka- 

novih klatil jabolka z drevja in ko sem hitel k njemu, da 

se mu pridružim, sem pred tračno ograjo prekmalu dvig- 

nil glavo in z njo zadel v železni rob ograje tako močno, 

da sem ob njej omotičen padel. Sprva sploh nisem vedel, 

kje sem in tudi domov nisem znal, kar taval sem. Ko se 

končno zavem in pritečem v domačo hišo, okrvavljen po 

celi glavi, se me domači zelo prestrašijo, še bolj pa jih je 

pretreslo, ko opazijo na vrhu moje glave veliko rano z 

globoko zarezo, iz katere je curljala kri. Ne da bi okleval, 

me je oče hitro odpeljal do mengeškega zdravnika Tineta 

Zajca. Ta mi je najprej rano očistil in razkužil, nato pa 

zašil. Rana se mi je hitro celila, morda celo prehitro tudi 

zato, ker je na njenem mestu začelo rasti divje meso. Da 

bi mi ga odstranili, sem se oglasil v bližnji hiralnici, kjer 

mi je sestra usmiljenka izžigala divje meso z neko jedko 

tekočino. Ker je divje meso raslo še naprej, sem se pri 

njej oglasil še nekajkrat. Za svoje delo ni hotela plačila, 

za kar smo ji bili v naši revni družini zelo hvaležni. 

 

Pri nas sta se večkrat oglasili dve ženski: mati in njena 

hči Micka. Po vstopu v hišo sta se vsakič mirno usedli na 

klop ob krušni peči, tudi ob nezakurjeni in čakali na 

miloščino. Ker smo bili revni, jima nismo mogli kaj prida 

pomagati. Na klopi sta sedeli uro ali dve, nakar sta z is- 

tim namenom pot nadaljevali drugam, večinoma bolj od- 

daljenim hišam. Sicer pa je bila razdalja njune poti veli- 

ka, saj sta obiskovali hiše od Zaloga na Gorenjskem do 

hribovskega naselja Kofce med Ihanom in Litijo.  
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Kasneje, po smrti njene matere, sem se Micki dvakrat 

pridružil pri celodnevni hoji od Mengša do Kofc in nazaj, 

a ne zaradi miloščine, temveč iz radovednosti spoznati 

čim več sveta in ljudi. Po vrnitvi domov sem bil vsakič 

zelo utrujen, hkrati pa vesel, da sem zmogel več deset ki- 

lometrov dolgo dnevno pot.  

 

Čas je tekel in bližala se je okupacija Jugoslavije in s tem 

tudi zasedba slovenskega ozemlja. Ne zavedajoč se bli- 

žajočih strahot vojne, sem obiskoval osnovno šolo mirno 

in zbrano. Po navadi sem se iz šole vračal po isti poti, to 

je mimo velikega Kančevega graščinskega vrta. V tem 

vrtu ali bolje rečeno parku sem včasih v lepem sončnem 

vremenu opazoval mojo sestro Angelo, ki je kot varuška 

pazila in hkrati vzgajala graščinski deklici. Rad pa sem 

tudi segel do rdečega ribeza na notranji strani ograje in si 

ga privoščil za kak grižljaj.  

Najstarejša sestra Mimi ni imela tolikšne sreče. Delala je 

v tovarni upognjenega pohištva Remec na Duplici, nato 

pa v tovarni traka v Mengšu. Sestra Štefka je tisti čas de- 

lala kot 14-letna deklica na Kančevi žagi, kjer so iz- 

delovali parket, nato pa v tovarni kvasa. Jaz, Marko, pa 

sem dočakal drugo svetovno vojno kot učenec drugega 

razreda osnovne šole v Mengšu. Pavla, moja najmlajša 

sestrica, pa je zaradi rosne mladosti preživljala življenje 

doma, v domačem krogu.  
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Doživetja v drugi svetovni vojni (1941–1945) 
 

V napetem pričakovanju, da bo nacistična Nemčija s 

svojimi zaveznicami Italijo, Madžarsko in Bolgarijo na- 

padla in zasedla Kraljevino Jugoslavijo, je jugoslovanska 

oblast februarja 1941 izdala ukaz o mobilizaciji vseh 

moških, sposobnih za vojaško služenje.  

V jugoslovansko vojsko je bil mobiliziran tudi moj oče 

Štefan, star dobrih 44 let. Vpoklic moških k vojakom je 

vnesel med prebivalstvo negotovost in veliko strahu.  

Zaradi veleizdaje do boja z okupatorji v Jugoslaviji ni 

prišlo, zato tudi ne do vidnejših žrtev, kar pa ni izključilo, 

da so bili nekateri jugoslovanski vojaki ob razpadu voj- 

ske od okupatorja ujeti in poslani v tujčevo ujetništvo. Na 

srečo moj oče ni bil med njimi.  

Oče se je vrnil v domačo hišo dober mesec po tujčevi 

zasedbi Kraljevine Jugoslavije 6. aprila 1941 pozno po- 

noči, oblečen v sivo vojaško uniformo. Ob prihodu je bil 

zelo utrujen, zbegan in sestradan. Ob njegovi vrnitvi smo 

bili neizmerno srečni. Mati mu je hitro postregla jed: pre- 

žganko in koruzne žgance. Po zaužitju se je oče takoj 

odpravil v posteljo, v kateri je zaradi velike utrujenosti 

spal dobra dva dneva.   

 

 

Prvi znaki vojne in zasedba našega ozemlja 

 

Ob koncu marca 1941 je v lepem popoldanskem son- 

čnem vremenu priletelo izza Velike planine sedem nem- 

ških lovcev – bombnikov. Otroci smo letala z  

zanimanjem opazovali na travniku za našo hišo v Veli- 

kem Mengšu, ko pa so začela krožiti v velikem krogu s 
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preletom tudi nad Mengšem, se nas je polastil nemir. 

Najbolj so strah z glasnim boječim se glasom izražale 

ženske, zavedajoče se pomena teh letal. Ko je zabobnelo 

od prvih bombnih eksplozij, smo se zelo prestrašili. Cilj 

nemških letal je bil uni- 

čenje slovenskega ra- 

dijskega oddajnika v 

Domžalah, ki so ga z 

več odvrženimi bom- 

bami tudi onesposobili. 

Po opravljeni nalogi so 

se nemška letala po do- 

brih desetih minutah 

vrnila v Reich v isti 

smeri, kot so priletela. 

 

Dva, tri dni za uničenjem radijskega oddajnika v Dom- 

žalah je v Mengeš prispela večja skupina jugoslovanskih 

vojakov. S seboj so pripeljali z dvema vpreženima volo- 

ma do vrha napolnjen velik voz z biskvitom, pokrit s 

ponjavo. Bolj kot voz so me zanimali vojaki in njihovo 

orožje. Najbolj se spominjam strojnice. Bila je podol- 

govate škatlaste oblike, pobarvana v sivo zeleni olivni 

barvi. Med vojaki se mi je zdel najbolj zanimiv visok, 

elegantno napravljen oficir z našitkom štirih zvezd. Kli- 

cali so ga kapetan. Vojaki so kazali veliko borbenost in bi 

se zagotovo spopadli z Nemci, če jim tega ne bi pre- 

prečilo njihovo vodstvo zaradi izdaje. Pri izdaji je imela 

največjo vlogo »Peta kolona«, prikriti in dobro organi- 

zirani jugoslovanski oziroma slovenski sodelavci nacis- 

tične Nemčije. 

26. aprila 1941 si je Hitler prišel 

ogledat svojo najnovejšo pridobitev, 

Spodnjo Štajersko in Maribor. 
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Ko sem naslednje jutro prišel na kraj prejšnjega dogodka 

sredi Velikega Mengša, ni bilo nobenega vojaka več, le 

prevrnjen voz z biskvitom je sameval. Ne samo jaz, pač 

pa tudi drugi otroci smo se vozu približali in biskvit 

poskusili. Čeprav smo bili lačni, nikomur ni bil všeč, bil 

je trd in neokusen. 

Spraševal se sem, kje so vendar vojaki in kam so izginili 

čez noč. Iz radovednosti se nas je nekaj otrok odpravilo 

proti Gričku in dalje po hribu proti kamnolomu. Nad 

njim smo naleteli na več sveže izkopanih strelskih jarkov, 

a o vojakih ni bilo ne duha in ne sluha.  

 

Tuji zavojevalci Nemci, Italijani, Madžari in Bolgari so 

6. aprila po vnaprej dogovorjenih regijah okupirali Kra- 

ljevino Jugoslavijo; Slovenijo v okviru Jugoslavije pa 

vsi, razen Bolgarije. Po okupaciji so Nemci 14. aprila 

1941 postavili na Štajerskem in Gorenjskem zasedbeno 

oblast in obe regiji neposredno priključili k Reichu, 

nacistični Nemčiji. 

 

Pred pričakovanim prihodom nemške vojske so vsi 

Mengšani ob Glavnem trgu ostali v hišah. Verjetno je 

bilo tudi drugod tako. Ne da bi razmišljal o nevarnosti, 

sem kljub prigovarjanju domačih odšel na Glavni trg do 

Marijinega znamenja. Ker ni bilo nikjer videti žive duše, 

le majhnega kužka, ki se je sprehajal v bližini, mi je 

postajalo tesno, a me ni zmedlo, da ne bi tam ostal in 

opazoval neobičajnega mirnega okolja. Toda tišina ni 

trajala dolgo, zmotil jo je motor, ki se je približeval po 

cesti, ki Mengeš povezuje s Kranjem. Motor, na katerem 

so sedeli trije Nemci, se je ustavil blizu mene. Z njega je 

stopil le oficir, po činu »hauptmann«, medtem ko sta 
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druga dva vojaka ostala na njem. Najprej sem se osre- 

dotočil na vojaka z naperjeno strojnico, pritrjeno na pri- 

kolico, potem pa na visokega oficirja, ki je z zemlje- 

vidom v roki motril bližnjo okolico. Ne meneč se zame, 

se je po opravljeni nalogi, ki ni trajala dolgo, usedel nazaj 

na motor. Odbrzeli so v smeri, iz katere so prišli. Od tega 

dogodka do zasedbe celotne Jugoslavije, 6. aprila 1941, v 

Mengšu ni bilo videti nobenega nemškega vojaka več. 

Čudil sem se, kako je to mogoče, ko pa je od prvih vi- 

denih nemških vojakov v Mengšu preteklo komaj nekaj 

dni. 

 

Dvajsetega aprila 1941 so Nemci v Mengšu prvič zasedli 

orožniško (žandarmerijsko) postajo. Dokončno so jo 

uredili in prevzeli 29. aprila. Jugoslovanske žandarje so 

razen v dveh primerih sprejeli v službo. Stare uniforme 

so jim sicer vzeli, da so hodili v civilni obleki, na rokavih 

pa so kot pomožni policisti nosili trakove. Živeli so v 

veliki Trdinovi hiši, streljaj stran od župnijske cerkve. 

Zanimivo je, da so Nemci takoj po okupaciji izročili ne- 

katerim Mengšanom puške z nalogo, da s straženjem 

skrbijo za nočni mir in red. Puško je z istim namenom 

dobil tudi moj oče Štefan. Stražili so v bližini svojih hiš 

približno mesec dni, potem so morali nemškim žandar- 

jem orožje vrniti.  

Ideoloških nasprotij med preprostimi Slovenci in Nemci 

tedaj v Mengšu ni bilo čutiti. Nemci so takoj ob prihodu 

odstavili mengeškega župana Karla Gregorca in namesto 

njega za začasnega upravitelja postavili Lojzeta Kanca. 

Že 5. maja so za občinskega komisarja občin Mengeš in 

Trzin imenovali Nemca Fritza Hertla, ki je upravljal in 
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živel v mengeškem župnišču do konca druge svetovne 

vojne.  

 

Nemci so s številnimi raznarodovalnimi ukrepi po števil- 

nih izselitvah pomembnejših družin in posameznikov po- 

skušali Gorenjsko čim prej germanizirati in jo priključiti 

k nemškemu rajhu. Takoj so odpravili slovensko šolstvo, 

v šole pa postavili nemške učitelje in vpeljali samo nem- 

ški pouk.  Otroci smo iz tega razloga ostali brez sloven- 

skega šolskega pouka skoraj tri mesece, od aprila do 

junija 1941, zato tudi spričeval o skoraj dokončanem šol- 

skem letu 1940/41 nismo prejeli. Ker so slovenske uči- 

telje večinoma izgnali v Srbijo, so Nemci kmalu za tem 

poslali poučevat v naše šole svoje učitelje s Koroške in 

Tirolske. Šolski pouk v nemškem jeziku se je z mesecem 

septembrom 1941 redno nadaljeval, toda ne za vse učen- 

ce enako. Le trem učencem iz nemško usmerjenih družin 

so Nemci dovolili nadaljevati šolanje v naslednjem viš- 

jem razredu, ostali pa smo morali razred ponavljati, ka- 

mor so uvrstili tudi mene. Naredil sem se neumnega in 

namesto da bi vstopil v drugi razred, sem vstopil kar v 

tretjega. Ker ni bil nihče proti, sem v njem tudi obsedel. 

Učiteljica tretjega razreda je bila zelo stroga. Slovensko 

ni znala, mi pa ne nemško, razen ene učenke, ki je imela 

mater Nemko. Ta učenka, doma iz Velikega Mengša, 

nam je pomagala pri prevajanju iz nemškega jezika v 

slovenščino in obratno. Ker nismo znali nemškega jezika, 

učitelji pa ne slovenskega, smo se najprej največ učili 

nemških pesmi, ki smo jih ponavljali, ne da bi jih razu- 

meli. Enako je bilo z branjem nemških besedil, zato smo 

otroci imeli najraje telovadbo.  
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Znašel sem se torej v tretjem, napredovalnem razredu. 

Kljub iznajdljivosti pa moram reči, da sem bil tedaj še 

zelo naiven. Povsem sem podlegel devet let starejši sestri 

Mimi, stari dobrih 18 let, ki me je neutrudno nagovarjala, 

da naj se v šoli ne učim, da naj učiteljici nagajam in 

motim šolski pouk. Poudarjala je, da naj to počnem zato, 

ker poteka šolski pouk v nemškem, torej v okupatorskem 

jeziku. Zakaj je Mimi tako sovražila Nemce, da je celo 

mene pošiljala v boj proti njim, tega tedaj nisem znal, niti 

nisem bil sposoben razumeti. Čeprav sem učno snov 

dobro dojemal, učiteljici na njena vprašanja nisem hotel 

odgovarjati. Raje sem ji, sicer po slovensko, ugovarjal in 

nagajal, zaradi česar sem bil večkrat kaznovan. Ko pa 

sem učiteljico ob neki priliki, moram reči po svojem 

podlem dejanju, tako razjezil, me je prijela za ovratnik in 

me od zadnje klopi v razredu vlekla po tleh do vrat, da 

me vrže ven. Njeno namero sem preprečil tako, da sem se 

pred vrati čvrsto oprijel bližnje mize. Tedaj me je vsa 

upehana togotno izpustila, jaz pa sem se vrnil v klop. Po 

navedenem zmagovitem dejanju sem bil neizmerno po- 

nosen, da sem premagal Nemko. Večkrat sem tudi name- 

noma zamudil v šolo. Pod takšnimi, od sestre Mimi 

zrežiranimi pogoji seveda nisem mogel, niti nisem hotel 

uspešno končati tretjega razreda osnovne šole. Med 

ponavljanjem sem se spametoval. Trdno sem odločil, da 

ne bom več poslušal Mimi. Odločil sem se, da ne bom 

bojkotiral učenja in da ne bom več zaostajal. Držal se 

bom večine sošolcev, s katerimi sem se vpisal v prvi raz- 

red slovenske osnovne šole. Doumel sem, da mi bo, tudi 

če je v nemškem jeziku, vsako pridobljeno znanje v pri- 

hodnosti še kako koristilo. Ob tem prepričanju sem postal 

močan in samostojen. Postal sem odličnjak, obenem pa 
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tudi izredno priljubljen pri novi nemški učiteljici. Z 

odliko sem nato izdeloval vse razrede do konca druge 

svetovne vojne.  

 

Ko smo otroci nekoliko bolje osvojili nemški jezik, smo 

se začeli z učiteljicami pogovarjati tudi o drugih, izven- 

šolskih zadevah. Učiteljice je predvsem zanimalo naše 

življenje in okolje, v katerem živimo. Nas učence pa je 

zanimalo, od kod so prišle in kakšno je bilo njihovo 

prejšnje okolje. Zanimalo nas je tudi, kako se počutijo v 

Mengšu (po nemško Mannsburgu). Odgovorile so, da 

dobro, da pa so najbolj zadovoljne tedaj, ko jim z zna- 

njem v šoli in disciplino potrdimo njihovo delo. Leta 

1943 se je nemškemu učnemu kadru pridružil mlajši 

učitelj. Zaradi njegove izjemne prijaznosti smo ga otroci 

hitro vzljubili. Znal se je šaliti, zato je tako med učence 

kot v učiteljski kader vnašal dobro  razpoloženje. Na na- 

šo žalost je ta učitelj po dobrem letu dobil poziv za 

služenje v nemški vojski. Pisal nam je celo z afriškega 

bojišča, ob dopustu pa se oglasil v šoli. Ko je odšel, od 

njega ni bilo več glasu. Verjetno je padel na afriškem ali 

kakšnem drugem bojišču. 

 

Priznati moram, da so bili nemški učitelji oziroma uči- 

teljice do nas šolarjev zelo tolerantni, celo radi so nas 

imeli, mi pa smo jim v zahvalo enako vračali. Tudi ko sta 

se učiteljici na travniku sončili v kopalkah ob šolski stav- 

bi, nam nista zamerili, celo smejali sta se, ko sta opazili, 

da na njiju iz nagajivosti iz bližnjega šolskega okna me- 

čemo majhne kamenčke. Smejali smo se tudi mi.  
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Zgodilo pa se je tole, kar močno obžalujem, da sem bil 

zraven. Nekega popoldneva me je Zupanov France po- 

vabil, da naj grem z njim v šolsko klet, kjer ima ravnatelj 

šole shranjen poln zaboj piva. Ne da bi kaj dosti raz- 

mišljal, sem se njegovemu vabilu odzval, pa ne samo jaz, 

ampak tudi še nekateri drugi otroci. Po vstopu v klet je 

France takoj, ne da bi kaj rekel, pristopil k zaboju, iz 

njega vzel steklenico, se za okoli dva metra umaknil na- 

zaj in jo zagnal na zaboj. S tem lučajem je razbil hkrati 

najmanj tri steklenice. Da ne bi zaostajali za njim, smo se 

mu pridružili tudi drugi. Razbili smo vse steklenice, na- 

polnjene s prijetno dišečim pivom. Ravnatelj, lastnik 

steklenic s pivom, je naslednji dan vstopil tudi v naš raz- 

red in nas skrajno jezen spraševal o krivcih vandalizma. 

Krivcev ravnatelj ni nikoli odkril, njegov odnos do nas 

osnovnošolcev pa ni bil nikoli več tako pristen in prijazen 

kot prej. Nespamet z razbijanjem steklenic nas je s strani 

ostarelega ravnatelja neprijetno spremljala vse do konca 

druge svetovne vojne. 

 

Zaradi organiziranega odpora komunistov so Nemci po- 

stajali vse bolj nasilni. Ovadene Slovence so aretirali in 

jih pošiljali v zbirno taborišče v Begunjah na Gorenj- 

skem. Nekatere so od tod poslali v nemška koncen- 

tracijska taborišča, druge ustrelili kot talce, le redke med 

njimi pa po mučnih zaslišanjih izpustili. Dobro se spo- 

minjam, ko so nemški žandarji aretirali Kopitarjevega 

Andreja v njegovi čevljarski delavnici in ga v delovni 

obleki odpeljali na bližnjo mengeško žandarmerijsko 

postojanko, od tod pa v zapor v Begunjah na Gorenj- 

skem. Nekaj mesecev za tem sem izvedel, da so ga Nem- 

ci ustrelili kot talca, vendar meni v neznanem kraju. Ne 
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dolgo po aretaciji Andreja so iz Begunj na Gorenjskem 

pripeljali v Zgornje Jarše tri moške, jih privezali h kolom 

in jih ustrelili. Ko sem izve- 

del za to, sem pohitel tja, da 

jih vidim. Prizor je bil zame 

tako pretresljiv, da jih imam 

še danes živo pred očmi. 

Privezani na kole so viseli z 

glavo navzdol, da je od krvi 

pordečela zemlja.  

Nemci so zraven streljanja 

ljudi začeli zažigati tudi slovenske vasi po hribovju, v ka- 

terih naj bi se pred njihovim prihodom zadrževali par- 

tizani. Prva izmed vasi je bila 20. septembra 1941 na 

vrsti Rašica. Po aretaciji vaščanov in njihovemu izgnan- 

stvu, nekaj jih je tudi pobegnilo, so Nemci podtaknili 

ogenj v stanovanjskih hišah in gospodarskih poslopjih. 

Pogorela je tudi cerkev. Še danes se spominjam, kako vi- 

soko je zaradi požara takrat žarelo nebo. 

 

Življenjske razmere so z vse bolj razvijajočo se vojno 

postajale vse težje. Primanjkovati je začelo kruha, mesa 

in ostalih za življenje potrebnih živil, le margarine in 

marmelade je bilo kolikor toliko zadovoljivo. Sicer pa je 

bila prehrana nekaterih osnovnih živil skromno odmer- 

jena z živilskimi nakaznicami. Naši družini je v tistem 

času veliko pomagala teta Johana, materina sestra, ki je 

po njunem očetu Lovrencu Planincu dedovala manjšo 

kmetijo. Prinesla je najmanj enkrat na teden po eno ali 

dve kurji jajci, malo ajdove ali koruzne moke in drugo, 

pač toliko, kolikor je zmogla. Živila je prinašala zvečer 

Streljanje talcev. 
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na skrivaj, da njen mož Rudolf Močnik ne bi vedel, saj 

tega gotovo ne bi dovolil.  

Da bi lažje prenašali pomanjkanje hrane, smo od kmeta, 

pri katerem je bila mati večkrat na dnini, vzeli v najem 

manjšo njivo, na kateri smo pridelovali predvsem hrano 

za enega prašiča, včasih tudi dva. Ob zakolu prašiča je bil 

v naši družini velik praznik. Tedaj so bile na mizi vedno 

pečene krvavice z zeljem in pečenka. V tistem času je 

bilo najbolj zaželeno, da je imel zaklani prašič na hrbtu 

štiri do pet centimetrov debelo plast maščobe, slanine, in 

to zato, ker je imela večjo prehransko vrednost od mesa. 

 

Nekaj posebnega je bilo praznovanje velike noči. Po 

jutranji nedeljski maši je bilo na naši mizi več raznolikih 

dobrot: potica, kuhana jajca, prekajen z mesom nadevani 

svinjski želodec, prekajena šunka, hren in aleluja. Ale- 

lujo, ki je bila zelo okusna, so predstavljali posušeni 

olupki repe, kuhani v svinjski juhi, podmedeni z belo mo- 

ko in zabeljeni z ocvirki. Kakor ostale dobrote je bila tudi 

aleluja za veliko noč pri nas nepogrešljiva. Sicer pa je 

bilo v ostalem delu leta večinoma veliko pomanjkanje 

hrane. 

Zakaj aleluja? Po pripovedovanju naj bi olupki repe 

nekoč rešili življenje več tisočim ljudem. Zgodilo se je, 

da takrat ko so Turki oblegali neko mesto, utrjeno z 

obzidjem, vanj niso vdrli, ampak so prebivalstvo hoteli 

izstradati. Ko je bila lakota največja, se je spomnil nekdo 

na odvržene olupke. Zato je prav ta hrana rešila življenje 

ljudem do prihoda vojske, ki je Turke pregnala. 

 

Najbolj je primanjkovalo kruha. Kruh smo kupovali na 

nakaznice pri bližnjem peku Jugu, ki pa je pomanjkljivo 
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skrbel za čistočo. V kruhu je bilo najti tudi ostanke 

razdeljenega ščurka (grila), a me zaradi lakote ti ostanki 

niso toliko motili, da kruha ne bi pojedel do konca, le 

nožico, perutničko ali druge njegove dele sem odstranil.  

Kruh je bil pečen iz zmletega fižola z zelo malo dodane 

pšenične moke, zaradi česar je bil za želodec zelo težak. 

Zaradi te sestave je pri peki zgornja skorja kruha vsa- 

kokrat odstopila od težjega spodnjega dela, včasih celo za 

dva centimetra in več. Bil je temno rjave barve z debelim 

notranjim pasom, podobnim glini, skorja pa trda kot us- 

nje. Po jedi kruha sem vedno imel občutek, kot da imam 

kamenje v želodcu. 

 

Med vojno je bila moja pet let starejša sestra Štefka 

zaposlena v tovarni kvasa v Velikem Mengšu, katere di- 

rektor je bil Nemec Volger (Folger). Lastnik poprejšnje 

tovarne Lojze Kanc je pred nemško okupacijo zbežal v 

Ljubljano, ki je bila pod italijansko vojno oblastjo. Za na- 

šo družino je bila Štefkina zaposlitev v tovarni kvasa 

pravi blagoslov. Večkrat je domov prinesla večji ali ma- 

njši košček kvasa. Vrednost kvasa je bila predvsem v 

tem, ker ga na prostem trgu ni bilo moč kupiti.  

Zaradi pomanjkanja kvasa so si ljudje pri peki kruha po- 

magali tako, da so testu dodali manjšo količino komisa, 

ki pa je dajal kruhu kisli okus. Komis so pripravili tako, 

da so pred peko kruha prihranili nekaj surovega testa, ga 

shranili in dodali naslednji peki.  

Kvas je bil zelo iskan, zato so me starši večkrat napotili h 

kmetom v Topole in dalje proti Zalogu na Gorenjskem, 

kjer sem za majhen košček kvasa prejel kakšno jajce, 

prgišče moke, prosa ali kaj drugega od osnovne prehrane. 
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Nemci so težili k temu, da bi na legalen način mobi- 

lizirali slovenske fante v nemško vojsko, zato je Franz 

Gauleiter Rainer 27. septembra 1942 izdal razglas, da 

Gorenjcem podeljuje nemško državljanstvo na preklic. S 

tem je bila dana Slovencem – vojnim obveznikom – dol- 

žnost za služenje v nemški vojski.  

V decembru leta 1942 so na nabor poklicali fante, rojene 

v letih 1923 in 1924. Že januarja 1943 so morali najprej 

za nekaj časa na delovno službo. Po krajšem dopustu pa 

so morali v nemško vojsko in nato na fronto. Fante, 

rojene v letih 1920, 1921, 1922 in 1925 so poklicali na 

nabor in delovno službo v februarju leta 1943, za tem pa 

v nemško vojsko. Po prejšnjih vpoklicih so Nemci na 

enak način in z enako dolžnostjo v presledkih mobili- 

zirali tudi moške oziroma fante, rojene v letih 1916, 

1917, 1918, 1919 in 1926. 

Nemški mobiliziranci iz tedanje občine Mengeš od Topol do Trzina 

in Dobenega leta 1943. 
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Odhodov fantov in mož iz Velikega Mengša se dobro 

spominjam. Bilo je neizmerno polno žalosti, nekateri so 

tudi jokali, fantje pa so jim zagotavljali, da se zagotovo 

vrnejo. Žal se to ni zgodilo, mnogi so obležali na raz- 

ličnih krajih: ruski, zahodno-evropski in afriški fronti ter 

drugod, tudi v partizanskih vrstah v svoji domovini. 

 

V Mengšu je bila poleg močne žandarmerijske posto- 

janke od začetka močna, sicer menjajoča se formacija 

nemškega vojaštva, zato v tem v kraju med vojno ni pri- 

hajalo do spopadov med Nemci in partizani, kar je bilo za 

krajane neizmerno srečno. Otroci nemških vojakov nismo 

sovražili, ker so bili z nami prijazni, niso nas črtili. Tudi 

ko smo se jim približali in občudovali njihovo orožje, nas 

niso podili stran, nekateri so nas celo vabili. Samo enkrat, 

jeseni 1944, nas je esesovec ob priliki njihove hajke na 

mengeškem hribu spodil od avta, rekoč, da nas bo po- 

strelil, če se ne umaknemo. Njegovo grožnjo smo vzeli 

resno, zato smo se hitro umaknili. Hajko za partizani so 

na mengeškem hribu nekaj dni za tem ponovili, a brez 

uspeha, saj partizanov niso našli. 

 

Prijeten spomin me veže na preproste nemške vojake, ki 

so upravljali konje. V Mengšu so bivali dobro leto, zato 

smo se otroci z njimi precej udomačili. Zaupali in izro- 

čali so nam konje, da z njimi jahamo prav do travnika, 

ležečega za našo hišo v Velikem Mengšu. Pri tem je bilo 

veliko smeha in zabave. Pri jahanju smo bili otroci dokaj 

spretni, saj se nihče izmed nas ni poškodoval ali padel. 

Ko so odhajali iz Mengša, smo zelo žalovali za njimi. 
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Druga svetovna vojna se je vse bolj poglabljala. Za pr- 

vimi velikimi nemškimi uspehi na vseh frontah so sledili 

njihovi neuspehi, porazi.  

Ena izmed pomembnih bitk je potekala konec leta 1941, 

tj. bila bitka za Moskvo, v kateri je na nemški poraz naj- 

bolj vplival sibirski mraz, ko so temperature dosegle tudi 

–50 stopinj Celzija pod ničlo, upoštevajoč ledeni veter.   

Drugi in odločilni poraz so Nemci doživeli v zimi 

1942/43, ko so po 200 dneh hudih pouličnih bojev in 

hudem mrazu morali 2. februarja 1943 v Stalingradu pod- 

pisati vdajo.  

Nemci so obkolili oziroma držali obroč pred Leningra- 

dom in ga obstreljevali 900 dni (od 9. septembra 1941 do 

14. februarja 1944) z namenom, da tamkajšnje prebival- 

stvo izstradajo, računajoč, da se jim bo vdalo. Na tisoče 

in tisoče ljudi je zaradi lakote umrlo, prihajalo je celo do 

kanibalstva, a vdali se niso.  

Po več neuspelih bojih z Britanci in Američani v severni 

Afriki je bil 13. maja 1943 ukinjen nemški afriški korpus. 

Ni se več bojeval, umaknil se je, kolikor ga je še po sr- 

ditih bojih ostalo.  

Do ponovnega odprtja fronte je prišlo 6. junija 1944, ko 

so se na normandijskih obalah izkrcale zavezniške čete in 

nezadržno napredovale proti nemškemu Reichu.  

 

V zimi 1941/42 je reka Pšata dosegla najvišjo do tedaj 

znano gladino. Zaradi izjemnega mraza je voda pozimi 

globoko zmrznila, kar je ob taljenju ledu v začetku marca 

povzročilo velike poplave. Kore, debele do 30 in več 

centimetrov, so se ob hitrem taljenju ledu tako nagrma- 

dile, zagozdile, da voda ni mogla odteči po strugi, k 

čemur je pripomoglo tudi hkratno deževje. Voda je za- 
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čela z veliko silo teči preko višje ležečega, z divjim 

kostanjem raslega drevoreda, zalivala je vse naokoli, tudi 

nasproti stoječe hiše. Da bi poplavo vsaj nekoliko 

ukrotili, so se poleg gasilcev zavzeto angažirali številni 

vaščani. Nekateri med njimi so celo tvegali življenja. 

Poplavno ujmo sem opazoval od daleč, čeprav premočen 

od dežja, sem tod vztrajal precej časa. 

 

Ne glede na grozovite vojne dogodke smo otroci v 

Mengšu živeli po svoje, lahkotno po otročje. Kakor pred 

vojno smo se tudi tokrat pogosto sestajali na travniku z 

dvema divjima kostanjema, stoječima blizu naše hiše. 

Igre, ki smo jih izvajali, so bile fizično zahtevnejše od 

onih pred drugo svetovno vojno, zahtevale so več moči. 

Prevladovalo je plezanje po drevju, skakanje z višin in v 

daljavo, tudi v višino, tekmovali pa smo tudi v metanju 

težkega kamenja. Po teh zahtevnejših igrah smo včasih 

izbrali lažje, skrivali smo se. Tisti, ki je prvi mižal, je bil 

določen po besednem štetju: »Bin, ban, pet podgan, štiri 

miši, uh me piše, vija, vaja, ven.« Mižal je tisti, ki po 

štetju ni bil izločen iz kroga. Ko je mižal, je moral na 

glas izgovarjati: »En roplan čez hribe gre, bombe meče 

na zemlje, kamor bomba prileti, tam se šteje en dva tri.« 

Mižal je vedno tisti otrok, ki ga je mižeči našel v 

skrivališču in z udarcem z roko na mestu mižanja potrdil 

najdenega. Igro smo večkrat ponovili. 

 

Nekoč je počilo. Pri plezanju po kostanju se mi je ob 

prijemu suhega štrclja ta odlomil in padel sem s hrbtom 

na tla z višine okoli treh metrov, pod katerim sem imel 

levo roko. Ko sem po padcu vstal in malo zmeden po- 

gledal roko, je bila ta v zapestju močno ukrivljena, iz- 
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pahnjena. Ne da bi okleval, sem jo z desno roko močno 

stisnil in s tem poravnal. Roka me je kmalu za tem 

močno bolela in tudi hitro zatekala. Po prihodu domov so 

me starši takoj napotili k zdravniku. Ker je zdravnik 

sumil na večjo poškodbo, mi je dal napotnico za rent- 

gensko slikanje v bolnišnici na Golniku na Gorenjskem, 

kamor sem odšel naslednje jutro po od bolečine nepre- 

spani noči. Kot enajstletnega dečka me je na Golnik 

spremljala pet let starejša sestra Štefka. Do Kranja sva 

potovala s kolesi, od Kranja do Križev pred Tržičem z 

vlakom, od tod do bolnišnice na Golniku pa sva pešačila. 

Ugotovili so, da imam v zapestju počeno kost, zato so mi 

na levo roko od komolca do prstov nadeli mavec za tri 

tedne. Ker sva imela vlakovno zvezo do Kranja še isti 

dan, sva takoj krenila na pot. Ob vrnitvi se nama je pri- 

družilo 18 let staro dekle iz Radomelj. 

 

Vlak nas je z lokomotivo na paro pripeljal v Kranj, kjer 

smo izstopili in takoj opazili, da stoji na stranskem že- 

lezniškem tiru vlak z živinskimi vagoni, napolnjen z 

zajetimi italijanskimi vojaki. Po 8. septembru 1943, ko je 

Italija kapitulirala kot bivša vojna zaveznica Nemčije, so 

namreč vsi od njih zajeti italijanski vojaki postali nemški 

vojni ujetniki. Slišali smo njihove stotere glasove. Prosili 

so nas, da jim prinesemo kruh ali vodo. Njihove klice so 

vsi ljudje preslišali, razen moje sestre Štefke, ki mi je na- 

skrivaj dala v roko kruh, da ga nekomu izmed ujetnikov 

izročim. Ko sem se približal vlaku, sem postajal vse bolj 

vznemirjen zaradi vse glasnejših prosečih klicev. Od da- 

leč so mi za kruh ponujali ure, srebrne in tudi zlate ve- 

rižice ter drugo. Le nekaj metrov me je ločilo od prvega 

vagona, ko zaslišim močan glas: »Halt, zurück«. Hitro 
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sem se obrnem, ne da bi kruh komu izročil, ko pred 

vhodom v železniško stavbo Kranj zagledam gestapovca, 

oblečenega v črno uniformo. Ko se mu približam, ta takoj 

strogo izgovori: »Hier sitzen!« Gestapovec do mene ni 

bil grob, grob pa je bil do moje sestre in do onega 

drugega dekleta iz Radomelj. Takoj ju je odpeljal v 

notranje prostore gestapa. Preteklo je več kot dve uri, ko 

zagledam med vrati šestnajstletno bledo in prestrašeno 

sestro Štefko. S tresočim glasom je komaj slišno izgo- 

vorila: »Pojdiva po kolesa in hitro od tod domov.« Med 

potjo proti domu mi je povedala, da so njo in ono drugo 

dekle strašili z bičem. Na beli steni je celo opazila kri. 

Povedala mi je, da se je gestapovec pozanimal o njiju na 

pripadajočih nemških žandarmerijskih postojankah, v 

Mengšu in Radomljah. Kaj se je zgodilo z drugim, komaj 

18-letnim dekletom, ki je do najinega odhoda gestapovci 

niso izpustili iz prostorov, nisem nikoli izvedel. 

 

Po treh tednih sem s sestro Štefko ponovno odpotoval na 

Golnik v bolnišnico, da mi z roke snamejo mavec in 

pogledajo, če je vse v redu. Napake, storjene ob prej- 

šnjem vračanju z Golnika v Kranju, nisva ponovila. Sicer 

se takrat na železniški postaji ni dogajalo nič posebnega.   

 

Ko sem nekega dne opazil, da je ob progi blizu želez- 

niške postaje Preserje in tovarne Majdič (po vojni 

preimenovane v Induplati) pristalo nemško lovsko letalo, 

sem hitro odhitel tja, da si ga od blizu ogledam. Ob letalu 

se nas je zbralo več otrok. Letalo je bilo temno sive 

barve, označeno z belo obrobljenimi črnimi nemškimi 

križi.  Zanimivo  je  bilo, da  ob  letalu  ni  bilo  nobenega  
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nemškega stražarja, ki bi nanj pazil. Sicer pa se pilot, 

major po činu, v bližnji tovarni ni dosti zadrževal. Ne da 

bi ga zanimali, se je hitro usedel 

vanj in odletel v smeri Celovca, Klagenfurta. 

 

Zaradi hrane smo se otroci 

radi odzvali povabilu »Ge- 

maindekomissarja« Fritza 

Hertla, da njemu in nemškim 

žandarjem iz mengeške po- 

stojanke pomagamo pri lovu 

z gonjenjem divjih živali. Po 

vsakem pogonu smo se nato 

napotili v gostilno k Liparju v 

Malem Mengšu, kjer so nas 

pogostili s čajem, kranjsko klobaso in zajetnim kosom 

kruhom.  

Od pogonov divjih živali na polju in v gozdu se živo 

spominjam dveh dogodkov. Prvi me spominja na pogon 

zajcev in jerebic na Mengeškem polju, ko je nemški 

žandar s strelom iz lovske puške pokončal mačka, ki je 

zbežal pred nami na košato drevo in okrvavljen padel z 

njega kot snop na tla; drugi pa me spominja na gozd nad 

mengeško Zaloko, kjer smo skupaj z nemškimi žandarji 

in mengeškim občinskim komisarjem srečali skupino 

partizanov. Ne eni in ne drugi se niso zmenili za nikogar, 

kar je bilo zame presenetljivo. Verjetno so bili vnaprej 

dogovorjeni, da se ne bodo preganjali. 

 

Orožje smo hoteli imeti tudi otroci, zato smo si ga na- 

redili sami, a ne pravega, pač pa lesenega, puške, bajo- 

nete, pištole in ročne bombe, torej tisto kar smo videli pri 

Podobno lovsko letalo sem si 

ogledal med vojno v Zgornjih 

Jaršah. 



 

 

71 

 

nemških vojakih. Po navadi se nas je zbralo osem do 

deset otrok, ki smo odigrali vojno. K tej igri nas je 

verjetno nagovorilo tudi tedensko prikazovanje nemškega 

vojnega filma »Die Deutsche Woche schau«, ki smo si ga 

kot osnovnošolci redno ogledali v mengeškem društve- 

nem domu vse do požiga v noči med 16. in 17. majem 

1944. V isti noči je bil požgan tudi sokolski dom. 

Partizani so sokolski in društveni dom zažgali zato, da ju 

Nemci od maja 1944 ne bi mogli koristiti za bivanje 

svojega vojaštva. 

 

Požig domov otrok ni prizadel. Še manj pa igre z lesenim 

orožjem. Ko smo se nekega dne dogovorili, da se na po- 

lju med Mengšem in Rodico spopademo z domžalskimi 

otroki, se nas je zbralo okoli petnajst. Na spopad smo ča- 

kali precej časa, a Domžalčanov ni bilo od nikjer. Ker do 

boja ni prišlo, smo se razočarani razkropili na svoje do- 

move.  

Na naše vojskovanje z lesenim orožjem so Nemci rea- 

girali z nasmeškom, starši pa so nas karali, vendar nas ni- 

so mogli zadržati. Dokler smo uporabljali leseno orožje, 

igra ni bila nevarna, ko pa smo ga zamenjali s pravim, je 

zadeva postala resna. Takrat se tega nismo zavedali. 

 

Ko smo ugotovili, da imajo v bližini Mengša proti To- 

polam nemški vojaki vojaške vaje, smo se po koncu 

njihovih vaj napotili tja z namenom, če morda najdemo 

za njimi kakšno pravo orožje. A uspešni smo bili samo 

enkrat, ko so Nemci vadili napad z metanjem ofenzivnih 

ročnih bomb, smo našli tri vržene, a neeksplodirane. Tem 

ročnim ofenzivnim bombam smo rekli jajce. Bombe smo 

pobrali, jih v žepih odnesli do bližnje reke Pšate, se usta- 
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vili ob dveh debelih drevesih, zakurili ogenj, nanje zme- 

tali vse bombe hkrati in se hitro skrili za drevesa. Ne 

dolgo za tem je gromko počilo, a ne naenkrat, ampak v 

zelo hitrem zaporedju. Od veselja, da nam je uspelo, smo 

se zadovoljni iz srca nasmejali. Iskali smo tudi drugo 

orožje, zlasti puškine naboje. Nabojev z dum-dum kroglo 

nismo pobirali, saj so bili prenevarni. Krogle teh nabojev, 

ki so bile nekoliko daljše, so namreč lahko eksplodirale 

že ob nerodnejšem dotiku.  

 

Igra s pravim orožjem pa se ni vselej srečno končala. 

Kakor vsako nedeljo sem se tudi tistikrat odpravil k 

dopoldanski deseti maši. Med potjo 

sem srečal Sitarjevega Feliksa in ga 

vprašal, kam je namenjen. Odgovoril 

mi je, da k maši. Potem sem mu dejal, 

da lahko greva skupaj. Pritrdil je. Ko 

sva prispela do cerkvenega dvorišča, so 

se ravno takrat vračali z lova lovci in 

gonjači, med njimi tudi dvanajstletni 

Kernov France. Na skrivaj se nama je 

približal in iz žepa skrivoma pokazal 

rdečo italijansko ročno bombo. Povabil 

naju je, da naj greva z njim, da bo 

bombo aktiviral in zagnal. Feliks je bil 

takoj zato, jaz pa sem povabilo odklonil tudi zato, ker 

sem ravno v tistem trenutku zagledal pred cerkvenim 

zvonikom Koroščevega Poldeta, s katerim sem hotel 

poravnati določene neporavnane račune, ker me je grdo 

obrekoval. Ko se Poldetu približam, je od strahu močno 

zardel in se mi vnaprej jecljaje opravičeval. A kmalu za 

tem je počilo, eksplodirala je ročna bomba, toda ne 

Takšno ročno 

bombo mi je iz 

žepa pokazal 

Kernov France 
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rezko, ampak z nekim čudnim zabuhlim tonom. Takoj za 

tem zaslišim ženski glas: »O joj, o joj, pobilo jih je.« 

Stekel sem v smeri eksplozije do Pšate, ko na drugi strani 

reke zagledam Franceta, ki je vstal s tal in si z raz- 

cefranimi rokami skušal pobrati svoja čreva s tal. Takoj 

za tem je padel z obrazom navzdol, na tla. Videti je bilo 

grozno, slišal pa sem tudi stokanje otrok. Poleg Ker- 

novega Franceta je bil takoj mrtev tudi Kuharjev Janko, 

ki mu je ob eksploziji bombe odprlo glavo. Smrtno 

ranjen je bil še Sitarjev Janez, ki je imel v pljučih in dru- 

god polno železnih drobcev od eksplodirane ročne 

bombe. V groznih bolečinah je umiral tri dni. 

 

Janeza imam v lepem spominu. Z Blejčevim Srečkom sta 

večkrat sedela na klopi v vrtu blizu naše hiše in ubrano 

dvoglasno prepevala slovenske pesmi.  Poleg Franca, Ja- 

neza in Janka, ki so se smrtno ponesrečili, sta bila blizu 

eksplozije bombe še Sitarjev Feliks, brat smrtno pone- 

srečenega Janeza in Keržič-Stojčev Tone. Oba sta 

preživela, a sta zaradi številnih železnih drobcev, ki so 

zmrcvarili njuna obraza, oslepela. Feliks je bil ob tej ne- 

sreči star 10 let, Tone 16. Tone se z našo klapo ni družil. 

Tistikrat pa je bil v težavah zato, ker se je kot mimoidoči 

iz radovednosti približal skupini ravno takrat, ko je 

bomba eksplodirala. Stane je sicer ročno bombo aktiviral 

in zagnal daleč proč in vsi prisotni so iz varnosti legli na 

tla. A ker je bomba padla na mehka tla, na krtino, ni 

eksplodirala, eksplodirala je šele takrat, ko jo je Stane 

pobral in nekaj za tem pomotoma v krogu otrok pritisnil 

na njeno vžigalno vzmet. Ker sem bil skoraj pri vsaki ne- 

varni igri z orožjem zraven, so bili moji domači pre- 

pričani, da sem med žrtvami tudi jaz. Ne da se opisati 
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njihove sreče, ko me na domačem dvorišču zagledajo ži- 

vega in zdravega. 

 

Nekega dne sem odšel s skupino otrok proti neza- 

raščenem Gričku in dalje v gozd v smeri Šinkovega 

Turna. Približno v sredini gozda smo se ustavili in začeli 

plezati po košati bukvi. Sicer smo v gozd odhajali več- 

krat, vendar ne tako globoko kot takrat. Kmalu po pri- 

hodu in plezanju po drevju opazimo, da proti nam tečeta 

dva partizana v civilni obleki s puško na rami. Ko se nam 

približata, nas prosita, naj Nemcem, ki ju lovijo, ne po- 

vemo, da smo ju videli, kar smo jima tudi obljubili. Ker 

nas je postalo strah, smo se hitro umaknili iz gozda v 

smeri prihoda, to je Zaloke, kjer takoj naletimo na kolono 

nemške policije. Ustavili so nas in vprašali, če smo sre- 

čali bandita (Nemci so tako imenovali partizane). V en 

glas smo jim odgovorili z »nein«. Brez pripomb so pot 

nadaljevali, zadnji izmed njih, poveljnik kolone pa se 

obrne in reče: »Sie sind sehen banditen, gut ist, wenn si 

nicht ausgestellt«. Ne da bi čakal na naš odgovor ali 

reakcijo, se je hitro obrnil in pot nadaljeval za kolono. 

Vse se je dobro končalo, nismo ju izdali, čeprav sta bila v 

naši skupini Jože in Stane Marolt, katerih oče je služil pri 

nemški policiji. Ko omenjam nemške vojake, moram re- 

či, da so bili oni, ki so bivali dalj časa v Mengšu, str- 

pnejši do Slovencev od tistih, ki so prišli za nekaj dni. 

Sicer pa so za nekaj dni prihajali le nemški policisti. 

 

Nekaj mesecev za tem sem šel z dvema sošolcema na 

Mengeški hrib nad Zaloko. Pot nas je vodila skozi Sta- 

retov gozd, poraslim z debelimi in visokimi jelkami. Na 

kraju, kjer se pot zravna, naletimo na partizana, oble- 
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čenega v elegantno črno vojaško uniformo z brzostrelko 

na rami. Takoj nas je vprašal, če vemo, kje streljajo. Od- 

govorili smo mu, da imajo nemški policisti na drugi 

strani hriba blizu kamnoloma vaje. Ne da bi še kaj 

vprašal, je pot nadaljeval v smeri Mengša. Po srečanju z 

njim smo se obrnili in pot nadaljevali skozi gozd proti 

slišanemu streljanju. Po približno petnajstih minutah hoje 

nas ustavi nemški policist z brzostrelko v roki. Zelo smo 

se ga prestrašili. Ko pa je policist brzostrelko povesil in 

nas povabil k sebi, smo se oddahnili. Ko se mu pribli- 

žamo, vzame sprožilec iz orožja ter nam izroči brzo- 

strelko, rekoč: »Spielen sie hier!« Brzostrelko sem naj- 

prej v roke vzel jaz, nato pa med igranjem redoma še 

prijatelja. Med igranjem z orožjem pa opazimo, da poli- 

cist joka. Pristopili smo k njemu in ga vprašali, zakaj 

joče. Odgovoril nam je, da je prejel pismo, v katerem 

piše, da je ob bombnem napadu angloameriških letal 

življenje izgubila vsa njegova družina: žena in trije sino- 

vi, stari približno toliko kot mi.  

 

Od Zupanovega Franceta sem izvedel, da imajo nemški 

vojaki v društvenem domu v Mengšu velik sod slanikov 

– arnikov, to je rib, ulovljenih v Severnem morju. Da si z 

ribami izboljšamo revni dnevni obrok, se nas je nekaj 

otrok dogovorilo, da jih gremo rabutat. Takoj po vstopu 

skozi vrata smo bili pri iskanem sodu. Pristopimo k nje- 

mu, hitro odkrijemo pokrov in ko zagledamo velike, lepo 

zložene ribe v rdečerjavi tekočini, nas strast tako zagrabi, 

da na nevarnost, ki nam morebiti preti, pozabimo. Ko si 

vzamemo prve ribe, zaslišimo bližajoče se korake z bliž- 

njih stopnic. Nismo stekli proč, od strahu  
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smo enostavno otrpnili in z ribami v rokah čakali na 

najhujše. Prihajajoči nemški oficir, »leutnant«. Najprej 

nas je začudeno pogledal, nato pa napravil prijazen obraz 

in rekel: »Ich weiss, dass Sie hungrig sind, die Sie 

herunterladen können,« kar smo seveda radi storili. 

Okusne ribe – arnike smo pojedli kar grede do doma. Ko 

sem očetu in materi povedal, kaj se mi je (nam) zgodilo v 

društvenem domu, sta se najprej močno prestrašila, nato 

pa mi zabičala, da moram biti previden in da česa takega 

nikoli ne smem več storiti. 

 

Čeprav sem vedel, da 

se je že več otrok, 

tudi iz moje bližine, 

ponesrečilo, me to ni 

odvrnilo, da orožja ne 

bi več iskal in se z 

njim ne ukvarjal. In 

ko mi je France po- 

vedal, da je našel roč- 

no bombo, po naše 

jajce, sem ga takoj vprašal, kje jo ima. Odgovoril mi je, 

da jo ima skrito na vzhodni strani njihovega kozolca. 

Povedal mi je tudi, da je bombi odvil pokrov, jo zagnal 

daleč proč in da ni eksplodirala. Ker me je bomba pri- 

vlačila, sem se odločil, da jo poiščem. Po opisu kraja sem 

jo hitro našel. Ker po zagotovilu Franceta bomba po 

njegovem metu ni eksplodirala, sem ji odvil pokrov in iz 

nje potegnil vrvico, ne da bi jo zagnal proč od sebe. Nato 

sem vzel večji kamen in bombo s tolčenjem na drugi 

kamen razbil z željo, da pridem do eksploziva (krzita). Iz 

njega sem nato izvlekel detonator, vanj vstavil zažigalno 

Društveni dom v Mengšu, Pogled z 

zahodne strani. 
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vrvico (cingšpuro) in jo prižgal. Ko je detonator razneslo 

in silovito počilo, sem od strahu otrpnil, zavedajoč se, če 

bi detonator v ročni bombi vžgal, bi me bomba razme- 

sarila in ubila. Po tem dogodku sem poiskal Franceta in 

ga vprašal, če je on, preden je ročno bombo zagnal, poleg 

odvitega pokrova potegnil iz nje tudi vrvico. Odgovoril 

mi je, da ne. Po tem odgovoru me je groza tako zagrabila, 

da jo še vedno nosim s seboj. Imel sem izredno, izredno 

srečo, saj sem ročno bombo, ne da bi jo odvrgel, dejan- 

sko aktiviral šele jaz. Po znanih podatkih je možnost, da 

bomba ne eksplodira, največ triodstotna, kar pomeni, da 

ena do tri bombe od stotih po aktiviranju ne eksplodirajo. 

In ker sem jo povrhu še razbil, je pravi čudež, da je ni ra- 

zneslo. 

 

Med drugo svetovno vojno je nevarnost grozila od 

vsepovsod. Ko sem se neko poletno popoldne s kolesom 

vračal iz Topol proti domu, sem nekaj deset metrov pred 

Mengšem zaslišal pok iz puške, še prej pa močan piš med 

mojimi očmi in nosom. Takoj mi je bilo jasno, da je nek- 

do streljal name. Ker sem se zbal, da bom tarča še enega 

puškinega strela, sem kolo do skrajnosti pospešil, da se 

čim prej skrijem med bližnje hiše. Strel se ni ponovil. V 

domačo hišo sem vstopil bled in tresoč, zato me je mati 

takoj vprašala, če sem bolan. Odgovoril sem ji, da ne. Ko 

sem ji povedal, kaj se je zgodilo, je tudi ona od strahu 

prebledela. 

 

Tudi med drugo svetovno vojno smo otroci pogosto 

hodili na Gobavico, zlasti do Sapnice, kraškega brezna, 

kjer smo včasih uživali ob pogledu na veliko sovo z veli- 

kimi, žarečimi očmi. Kar sijale so iz jamske teme.  
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Bil je lep sončen zimski dan, toda zadosti hladen, da se 

tanka snežna odeja ni tajala. Bilo je na sv. tri kralje, v 

četrtek, 4. januarja leta 1944, ko je iz naše skupine nekaj 

otrok odšlo na hrib do Sapnice. Nepričakovano so se 

hitro vrnili, bili so zelo preplašeni in vse povprek go- 

vorili, da so blizu sapnice našli okrvavljeno rokavico in 

kako jih je do nje vodila krvava sled. Rokavico je v roki 

držal najstarejši izmed njih, Sirčev Milan. Ta jo je zatem 

nesel domov in pokazal oziroma jo izročil svoji materi, ki 

jo je nato odnesla na mengeško žandarmerijsko posto- 

janko. Nemški žandarji so hitro organizirali ekipo in odšli 

do sapnice. Z njimi je odšel tudi njihov sluga, Slovenec 

srednjih let, ki je bil v njihovi postojanki za kurjača in 

hišnika. V kraško brezno se je po vrvi najprej spustil 

nemški žandar, a se je zaradi močnega smradu po nekaj 

metrih vrnil na površje. Za njim se je spustil omenjeni 

sluga; da bi imel dovolj poguma, je pred spustom v 

brezno spil precejšen zalogaj žganja, celo toliko, da se je 

opijanil. Po približno osemnajstih metrih spusta je sluga 

po vrvi preplezal do dna, kjer je naletel na trupla. V 

popolni temi jih je najprej osvetlil z ročno baterijo in jih 

nato posamično navezoval na vrv. Žandarji so jih po- 

tegnili ven. Izvlekli so šest trupel: štiri skoraj gole in dve 

oblečeni ter bolj sveži. Žrtve je moral z vozom na ukaz 

Nemcev odpeljati na mengeško pokopališče bližnji kmet 

Najpavrov France, kjer jih je odložil ob Staretovi kapeli. 

Glas, da trupla izmaličenih žrtev ležijo na pokopališču, se 

je hitro razširil po Mengšu in bližnji okolici, z njim pa 

tudi strah, zlasti v Mengšu, da bodo Nemci pobrali moške 

za talce najprej iz bližnjih hiš. Zato so se mnogi za dan 

ali dva poskrili ali odšli od doma. Razširila se je tudi no- 

vica, da sta med pobitimi na pokopališču Mejačev Lojze, 
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šolski iz Komende in France Lipar – Kodretov, kralj iz 

Nasovč, rojen v Suhadolah. Med radovedneži, ki so tedaj 

prišli na pokopališče, da si ogledajo žrtve, sem bil tudi 

jaz. Bil je grozen pogled nanje, saj so bili zvečine izna- 

kaženi; barva kože pa jim je bila po pasovih bela in črna; 

izredno je tudi zaudarjalo, zato sem se jim približal za 

kratek čas do približno štirih metrov, vendar dovolj, da 

jih imam še sedaj živo pred očmi. 

 

Kdo in od kod so bile te žrtve? Po Proglasu Okrožnega 

odbora OF (Osvobodilne fronte) za kamniško okrožje so 

partizani v četrtek, 25. novembra 1943, likvidirali sedem 

ljudi: Mirana Kvartiča iz Domžal, Alojza Plemlja iz 

Cerkelj, Franca Liparja iz Nasovč, Alojza Mejača iz 

Komende, Marjana Severja iz Domžal, Vinka Pučka iz 

Vira in Franca Polaka, ki je tedaj prebival v Mengšu. V 

dokumentu ni navedeno, kje so bili usmrčeni; iz prej 

opisanega spoznamo, da na Gobavici ob kraškem breznu 

– Sapnici, kamor so jih partizani tudi zmetali, in morda 

še kje, saj se število najdenih žrtev ne ujema povsem s 

Proglasom OF. Zaradi blata v jami, teme in močnega 

smradu obstaja možnost, da od žganja napiti prej ome- 

njeni sluga ni navezal vseh žrtev na vrv, lahko pa je grob 

nekaterih žrtev VOS-a (Varnostno-obveščevalne službe, 

posebne službe, ki je med vojno delovala v okviru OF) 

kje drugje. Eno je gotovo, da krvava sled, ki je otroke 

zvabila na sv. tri kralje do Sapnice, zaradi časovnega 

odmika (od 25. novembra 1943 do 6. januarja 1944) ni 

mogla biti Kvartičeva, Plemljeva, Liparjeva, Severjeva, 

Pučkova in Polakova; kaže, da je bila ta od prvih dveh iz 

jame potegnjenih oblečenih žrtev. Pozneje sem izvedel, 

da je bil poleg Alojza Mejača in Franca Liparja hkrati od- 
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peljan pred partizanskega sodnika pri Puščavniku za 

mengeško Gobavico tudi Janez Štrcin, posestnik in pred- 

vojni poslanec iz Kaple vasi pri Komendi (ta je bila leta 

1952 priključena h Komendi). Njega je politični komisar 

izpustil, zato je smel oditi domov. Hvala Bogu, da žan- 

darji niso našli vseh oseb, ki jih je tedaj pobila VOS, saj 

bi tedaj Nemci ustrelili veliko več kot trideset talcev. 

 

Kakor na sv. tri kralje je bil tudi 8. januarja 1944 lep ja- 

sen zimski dan. Sonce je v mrzlem jutru po osmi uri 

začenjalo razgrinjati meglo. Čeprav je bila sobota in ni- 

sem imel šolskega pouka, sem se tisto jutro zgodaj 

odpravil od doma po poti na Zavrtih proti hiralnici. Ko 

po dobrih dvesto metrih pridem do nje, tod naletim na 

Nemce in na dva polna kamiona zvezanih civilistov, ki so 

bili bledi kot sneg kot mrliči, le po očeh sem spoznal, da 

so živi. Ko sem se jim približal na dobrih deset metrov, 

stopi predme visok nemški oficir in me po nemško vpra- 

ša, kje stanuje mengeški »gemeindekommissar«. Odgo- 

voril sem mu v nemškem jeziku: »Bei Kirche«. Vprašal 

me je tudi, če sem Nemec, ker tako dobro govorim nem- 

ško. Odgovoril sem mu: »Nein. Ich habe in der Schule 

gelernt.«  

 

Nemci za hiralnico, kjer je bila deponija in veliki kupi 

hlodov za bližnjo žago Kanc, niso našli ustreznega pro- 

stora za streljanje talcev, zato so se napotili proti cerkvi 

in tod povprašali »gemeindekommisarja« Hertla za pri- 

meren prostor ustrelitve. Ta jim je predlagal, da naj se 

umaknejo za hrib, na Zaloko. Oficir je nasvet upošteval 

in zato so tam talce tudi postrelili. Usoda je hotela, da 

sem bil tudi tedaj v bližini. 
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Približno pol ure pred streljanjem se nas je zbrala manjša 

skupina otrok na zaledeneli Pšati. 

Kot je bilo v navadi, smo se tudi 

tokrat postavili v dve nasprotni 

vrsti in začeli s tako imenovanim 

»hoke- jem« na ledu. Za pak smo 

izbrali prazno, nekoliko potolčeno 

ploče- vinasto konzervo, palice pa 

smo si naredili iz malo debelejših 

vej in jih očistili lubja.  

Ravno ko smo se dodobra ogreli, 

smo v bližini zaslišali streljanje s 

strojnice. Od strahu smo popadali 

na tla, kar na led, od koder smo se 

počasi splazili na rob obrežja, viso- 

kega dober meter. Ker je po 

strojničnem rafalu posamezno še 

pokalo, smo se dvignili iz struge. Ko pa se je umirilo, 

smo še malo počakali, nato vstali in zagledali Nemce, ki 

so odhajali z morišča; zadnji od njih je bil prav tisti visok 

oficir, ki me je pri hiralnici spraševal po mengeškem 

komisarju. On je bil tisti, ki je vsakemu talcu izvršil 

milostni strel v glavo. Ko je oficir odšel za ostali- mi 

nemškimi vojaki, je nasproti njemu izza hriba prišel neki 

civilist. Oficir je nanj takoj nameril pištolo, a jo je kmalu 

umaknil. Nato sta skupaj odšla z območja morije. 

Verjetno sta se dobro razumela. Kdo je bil tisti civilist, 

nisem nikoli izvedel. Takoj ko so Nemci odšli, smo se 

zapodili proti postreljenim žrtvam, a še prej smo se usta- 

vili in poiskali kraj, od koder je Nemec s strojnico poko- 

sil talce in to zato, da bi našli kak prazen naboj. Bili pa 

Za šest trupel 

partizanskih žrtev so 

Nemci 8. januarja 1944 

na Zalokah postrelili 

30 talcev. 
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smo razočarani, ker smo našli samo enega in to praznega. 

Šele zatem smo pristopili k postreljenim žrtvam, ki so le- 

žali v neurejenem krogu. Bili so povečini mladi srednjih 

let, očetje in fantje. Kasneje sem izvedel, da so bili ve- 

činoma s Primorske. Eden izmed ustreljenih je imel na 

prsih sliko, na kateri sta bili dve svetlolasi kodrasti de- 

klici, stari tri do štirih let, ki sta ga v naročju smeje obje- 

mali. Ob pogledu na žrtve nas je tako pretreslo, da smo 

hitro zbežali v zavetje svojih domov. Čutili pa smo oku- 

patorjevo zlo in sočustvovali tako z žrtvami Sapnice kot z 

ustreljenimi talci.  

Nekaj od Nemcev izbranih moških iz Mengša je moralo 

naslednji dan izkopati ob ustreljenih talcih veliko jamo za 

ustreljene, jih vanjo položiti in jih z zemljo zagrebsti. 

Zaradi iztečene krvi je na mestu, kjer so ležali ustreljeni 

talci, bujno rasla temnozelena trava še več let. V spomin 

na omenjene žrtve stoji na grobu kamnito obeležje, na 

katerem so z imeni, datumom rojstva in krajem bivanja 

označene žrtve, pod njim pa je napisana letnica ustrelitve, 

6. januar 1943.  

 

Po letih 1943–1945 je bilo na slovenskem nebu iz leta v 

leto več angloameriških letal – bombnikov (rekli smo jim 

leteče trdnjave) in dvotrupnih lovcev, ki so ob močnem 

bobnenju večjih letal cvileče zavijali. Ta letala so najprej 

vzletala z Malte, kasneje pa tudi iz južne Italije. Letala so 

v pretežni večini letela v Nemčijo in Avstrijo (v nadalj- 

njem besedilu Nemčijo) preko Ljubljanske kotline in 

zatonila za Kamniško-Savinjskimi Alpami, manj pa za 

Karavankami. Vračala so se praviloma iz iste smeri.        
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V Nemčiji so letala najprej 

odmetavala bombe na 

tovarne, komunikacije in 

vojašnice, kasneje pa tudi 

na večje naseljene kraje.  

Na nebu je bilo zelo veliko 

angloameriških letal 19. 

Marca 1944 in istega dne v 

letu 1945, to je na sv. Jo- 

žefa, kar se ujema (po 

mojem mnenju) z godovi 

Josipa Visarionoviča Stali- 

na in Josipa Broza Tita. 

Tega dne so lovci, ki so švigali med letečimi trdnjavami, 

risali na nebu z belo meglo raznolike oblike. Čez Lju- 

bljansko kotlino je tedaj samo v eno smer letelo več sto 

letal, morda celo tisoč, skupaj s povratnimi letali pa 

približno dvakrat toliko. Bil je veličasten pogled na nebo, 

v Nemčiji pa zaradi odvrženih bomb groza in smrt 

mnogih, tudi nedolžnih ljudi. Zgodilo se je, da je kakšno 

letalo ob povratku iz Nemčije proti Malti ali Italiji 

odvrglo nad Slovenijo prazen aluminijasti rezervoar za 

bencin; dva od številnih sta padla tudi na mengeško 

polje. Rezervoar je bil podolgovato-kroglaste oblike z 

zašiljenima koncema, v dolžino pa je meril dobre tri me- 

tre. Ker je bil izjemno lahak, je padal proti zemlji lah- 

kotno, zato ob padcu ni naredil nobene škode. Višek 

rezervoarjev je nastal zato, ker so morala letala preleteti 

večje razdalje, kot so lahko natovorila bencina v letalski 

trup in krila.  

Formacija angloameriških 

bombnikov (letečih trdnjav), med 

vojno večkrat videnih na 

slovenskem nebu. 
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Zgodilo se je tudi, da je moralo letalo zaradi poškodbe 

predčasno odvreči katero od letalskih bomb že nad Slo- 

venijo. Ko je neko zavez- 

niško   letalo   zaostalo   za  

drugimi, je v sili odvrglo 

več bomb na območju Lo- 

ke pri Mengšu, na srečo ni 

bilo človeških žrtev, bilo 

pa je poškodovanih nekaj 

hiš. Eno od jam, ki jo je na 

vrtu neke domačije ob eks- 

ploziji izkopala letalska 

bomba, sem si ogledal tudi 

jaz. Po moji oceni in oceni drugih očividcev je imela 

jama premer dvanajst metrov, globino pa štiri.  Jame v 

Loki, nastale od ovrženih letalskih bomb, so si hodili 

ljudje ogledovat še dolgo. Zavezniška letala so tudi na 

naše ozemlje zasula z drobno narezanimi  »staniol« (alu- 

minijastimi) lističi, in to z namenom, da bi motili brez- 

žično nemško radijsko komuniciranje. Da so bila var- 

nejša pred nemškimi topovi in flaki, so zavezniška letala 

letela precej visoko, kasneje, ko so Nemci postali zanje 

manj nevarni, pa tudi nižje. Proti Nemčiji so preko Slo- 

venije letele vse številnejše formacije letal in to 

večinoma v dopoldanskem času med deveto in deseto 

uro, vračale pa so se časovno različno, odvisno kako glo- 

boko v Nemčiji so odmetavali  smrtonosni tovor bomb. 

 

Angloameriških letal se nismo bali, radi smo jih opa- 

zovali. Ko nekega dne opazim, da neki bombnik zaostaja 

za letalsko formacijo, letečo proti Nemčiji, in da se mu iz 

enega motorja kadi namesto belega črni dim, sem postal 

Angloameriške bombnike so 

spremljali dvotrupni lovci. 
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nanj še posebej pozoren. Spremljal sem ga toliko časa, 

dokler ni eksplodiral v zraku. Tik pred tem sem opazil, 

da je iz njega skočilo več padalcev, ki jih je veter us- 

merjal v smeri Tuhinjske doline. Kasneje sem izvedel, da 

Nemci niso nobenega zajeli. V roke so jih dobili parti- 

zani, ki so jih vrnili zaveznikom v Italijo.  

Ostanki raztreščenega letala so me zanimali, zato sem si 

jih šel takoj po vojni pogledat na Malo planino. Ob 

prihodu na kraj padca sem takoj opazil, da je od pravega 

videza letala ostalo bore malo. Raztreščen je ležal daleč 

naokoli, tudi letalski motorji. Najbolj so me zanimali 

strojnični naboji, a so bili na moje razočaranje vsi prazni. 

Verjetno so se izstrelili ob požaru, tiste, ki so eventualno 

ostali celi, pa so gotovo pobrali partizani. Ustavil sem se 

tudi blizu velikega okroglastega dur-aluminijastega 

amortizerja, ki je služil nad kolesom za mehek pristanek 

letala. Kljub izjemni velikosti je bil zelo lahak. Mikalo 

me je, da amortizer odnesem domov v Mengeš, a sem si 

premislil, za kar mi je žal. O razsutem letalu sedaj ni več 

sledu, ostal pa je obeležen grob ponesrečenega v letalu. 

 

Nekega lepega sončnega dne sem se okoli druge po- 

poldanske ure odpravil peš proti Duplici. Ko sem prišel 

do železniške proge, ki prečka cesto pred Duplico, 

priletijo trije nemški lovci tako nizko nad menoj, da sem 

iz varnosti hitro legel na tla. Kar švignili so nekaj metrov 

nad menoj in pot nadaljevali preko Jezerskega na av- 

strijsko stran. Nizko so leteli verjetno zato, da se izognejo 

pogledu iz angloameriških letal, ki so letela visoko nad 

njimi. Sicer pa so se nemška letala nad Slovenijo le redko 

spopadala z zavezniškimi letali. Spomnim se, ko so nad 

Mengšem in njegovo širšo okolico regljale strojnice, a 
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večinoma zaradi oblačnega vremena, saj letal nisem vi- 

del, le slišal sem njihove zavajajoče glasove.  

 

V začetku leta 1945 so Nemci postavili na polju blizu 

Mengša dva protiletalska flaka, štiricevnega in enocev- 

nega. Zanimivo je, da so flaka vkopali na njivo, ki jo je v 

začetku leta 1947 od Mengeške godbe na pihala kupil 

moj oče Štefan. Na kraju, kjer sta stala flaka, sem kasneje 

našel bakelitno ustno piščalko, s katero je poveljnik dajal 

znak za alarm in streljanje na njim sovražna letala. S teh 

dveh flakov so od začetka leta 1945 redno streljali na an- 

gloameriška letala, zrušili pa niso nobenega. Ker so bile 

izstreljene krogle dum-dum, so eksplodirale v zraku, tudi 

če niso zadele. Železni delčki teh krogel, rekli smo jim 

šrapneli, so padali na tla, na zemljo. Bili so nevarni za 

ljudi in tudi živali. Izvedel sem, da je nekemu moškemu 

padel železni delec na prst in mu ga presekal. Če bi večji 

delec padel nekomu na nepokrito glavo, bi lahko bile 

posledice zanj usodne. 

 

Neko popoldne je bilo zame joj, joj. Znašel sem se v 

dežju padajočih železnih šrapnelov. Ko sem krenil s 

kostanjevega drevoreda po travniku pod Gobavico, se je 

kar naenkrat pojavila velika formacija angloameriških 

letal. Po opravljeni nalogi so se vračala iz Reicha, Nem- 

čije. Ravno v času, ko so letala letela nad menoj, so 

Nemci začeli nanje streljati z obeh flakov. Ker sem se 

železnih šrapnelov zelo bal, sem na vso moč tekel v za- 

vetje do okoli sto petdeset metrov oddaljenega bunkerja. 

Bil sem prepozen, saj so že med tekom okoli mene padali 

železni delci. Na srečo me ni nobeden zadel. Ko so letala 

odletela, sem iz stopil iz varnega zavetja bunkerja in pot 



 

 

87 

 

nadaljeval proti mengeškemu kamnolomu. Takrat pa je 

priletela nova formacija letal in to v približno enaki, do- 

kaj nizki višini kot prej. Vedel sem, da bodo Nemci stre- 

ljali tudi na ta letala, zato sem z vso silo začel teči proti 

bližnji strugi reke Pšate. Tod sem si želel poiskati zavetje 

pred padajočimi šrapneli. A na mojo grozo zavetja ni bilo 

nikjer. Ostal sem na prostem, okoli mene pa so začeli ob 

udarcu na kamenje cingljati železni šrapneli; imel sem 

občutek, kot da bi bil na fronti. Bil sem zelo prestrašen. 

Bal sem se, da se ne bi kateri izmed šrapnelov zasadil v 

glavo, večji železni šrapnel bi me lahko celo ubil. Tudi 

tokrat sem imel neizmerno srečo. Čeprav so na gosto pa- 

dali okoli mene, me ni nobeden zadel. Ko so letala 

odletela, sta flaka utihnila in ker novih letal ni bilo več, 

mi je močno odleglo, zahvaljujoč, da sem zdrav in cel. 

 

Da, tudi kaj takega, kot opisujem v nadaljevanju, se med 

vojno lahko zgodi. Nekega sončnega dne zaslišim močan 

glas letalskega motorja. Hitro stečem na dvorišče in prav 

tedaj zagledam »titovca« – partizanskega lovca, ki je v 

nizkem letu preletel našo hišo. Ker se mu je motor 

ustavljal in ponovna zaganjal, sem takoj zaznal, da nekaj 

ni v redu. Da bi mu sledil, sem stekel za hišo. Ker se 

letalo zaradi okvare ni moglo dvigniti, se je s pilotom 

vred, okoli deset kilometrov za tem v smeri Želodniškega 

ribnik, zarilo v hrib. Najprej sem videl eksplozijo z og- 

njem in dimom, nato pa je močno zagrmelo.  

 

Nekaj desetletij za tem sem slišal, da je Stane Žagar 

(avtor monografije Mengša, 1993) napisal knjižico, da je 

na omenjenem mestu strmoglavil angloameriški bombnik 

(leteča trdnjava). Na napako sem ga opozoril. Kako jo je 
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sprejel, ne vem, vem pa, da je občina Domžale postavila 

na tistem mestu spomenik in na odprtje povabila celo 

predstavnike Združenih držav Amerike. Odprtja spome- 

nika so se Američani udeležili, čeprav je bila njihova 

uradna verzija drugačna; bombnik naj bi se po njihovih 

koordinatnih podatkih zrušil bližje Celju. 

 

Od druge polovice leta 1944 pa do maja 1945 je nemška 

policija večkrat prišla v Mengeš. Ljudi je kontrolirala 

tako, da je vstopala v njihove hiše. Čeprav je v vsem 

vojnem času v Mengšu prebivalo izjemno veliko nemških 

vojakov, tudi nad petsto, policiji to ni zadostovalo. Sicer 

pa se ti v Mengšu začasno bivajoči vojaki niso udeleže- 

vali pregona partizanov. Živeli so kot na dopustu pred 

odhodom na fronto. Dva policista sta vstopila tudi v našo 

hišo ravno tedaj, ko smo klali prašiča (meso je viselo še 

na lestvi zunaj hiše, v kuhinji pa je mati barila krvavice). 

Ko sta se Nemca približala vhodnim vratom, sta mene 

kot dvanajstletnega otroka takoj vprašala: »Wohls du 

partisanen?« Odločno sem jima odgovoril: »Nein, ich 

wohle nicht partisanen,« nakar sta me zadovoljna po rami 

potrepljala in dejala: »So ist brav!« Takoj za tem sta 

vstopila v kuhinjo. Ko ju mati zagleda, se ju je najprej 

močno prestrašila, a se je hitro znašla. Povabila ju je, da 

naj se usedeta za mizo, kamor jima je takoj za tem 

postavila pečeni krvavici z zeljem. Zadovoljno sta se 

lotila jedi in jo hitro pospravila. Ne da bi podrobneje 

pregledala hiše, sta dobre volje odšla. Ko me naslednji 

dan srečata na mengeškem Glavnem trgu, pristopita k 

meni, me potrepljata po rami in ne da bi kaj rekla, odi- 

deta naprej.  
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Nemški policisti so stikali za partizani po hišah tri dni, na 

kar so zapustili Mengeš. Uvedli pa so policijsko uro, kar 

je pomenilo, da od določene večerne in jutranje ure ci- 

vilisti nismo smeli iz hiš na prosto. Če bi kdo kršil Odlok, 

bi bil ustreljen, so zapisali. Na ta način so Nemci hoteli 

ponoči preprečiti gibanje partizanov, oblečenih v civilne 

obleke. 

 

Nekega večera, nekaj pred policijsko uro, srečam par- 

tizana na kolesu, oblečenega v civilno obleko. Bil je 

Dolinarjev iz Mengša, to je tistega, ki je kmalu za tem 

padel v nemški hajki v Šinkovem Turnu. V opomin Men- 

gšanom so Dolinarjevega in še enega padlega partizana 

naslednji dan, v nedeljo pred deseto mašo, pokonci na- 

slonili na cerkveni zvonik. Po končani maši in izhodu iz 

cerkve sem takoj opazil, da ustreljena partizana ne stojita 

več, ampak sta se sesedla z glavo navzdol. Prizor je bil 

krut in hkrati zelo, zelo žalosten. 

 

V zimi 1943/44 je padlo veliko snega, temu primerno je 

pritisnil tudi mraz. Na našem dvorišču ga je bilo zaradi 

proženja s strehe več kot dva metra. Pozimi sem se 

običajno zadrževal v veliki sobi, ki jo je prijetno grela 

krušna peč. Naenkrat pa skozi okno zagledam dva nem- 

ška žandarja, ki gresta proti Prinčkovi hiši. Kmalu za tem 

pa zaslišim v naši hiši neobičajen ropot. Hitro se od- 

pravim v kuhinjo, tam pa zagledam prestrašenega par- 

tizana in partizanko. Partizan se zaradi hitrega bega iz 

prostorov sosedove Lenke do nas ni imel časa obuti. 

Obul se je šele potem, ne da bi odložil pištolo iz rok. 

Partizanka, po domače Prinčkova Ivanka, doma iz 

Domžal, je bila nekoliko bolj zbrana, verjetno zato ker je 
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bila v civilni obleki. Pri sosedovi Lenki sta našla 

zavetišče pred zimo, koliko dni sta pri njej preživela, 

nismo izvedeli. Vendar se pri Lenki nista počutila več 

varna, zato sta odšla 

drugam. Nemški žan- 

darji so ju zaradi ne- 

točnih podatkov ova- 

duha zgrešili. Če bi 

Nemci našli partizana 

pri nas v naši hiši, bi 

nam trda predla. Brez 

stroge kazni ne bi od- 

nesli; ali bi nas pre- 

selili ali odgnali v 

koncentracijsko tabo- 

rišče, lahko pa bi sle- 

dilo še kaj hujšega. 

Sreča nam je bila naklonjena, ne pa tudi partizanu, ki ga 

je na begu ob železniški progi na Homcu naslednji dan 

pokosila nemška krogla.  

 

Domobranci so ustanovili svojo postojanko v Mengšu 2. 

septembra 1944. Najprej so se naselili v Trdinovi hiši v 

Malem Mengšu, kjer sta bili žandarmerija in občina 

Mengeš ter Trzin. Kmalu zatem pa so se preselili v 

poslopje Ivana Kanca v Veliki Mengeš, kjer je okupator 

pred tem uredil otroški vrtec. Domobranci so za po- 

veljnika izbrali domačina Antona Sršena – Matevha iz 

Velikega Mengša. K domobrancem so pristopali tisti 

domačini, ki so nasprotovali komunizmu in njihovemu 

nasilnemu prevzemanju oblasti na Slovenskem. Kasneje 

so se domobrancem priključili tudi tisti, ki so dezertirali 

Prisega domobrancev v Ljubljani 20. 

aprila 1944, da se bodo skupaj z Nemci 

borili proti banditom in komunizmu. 
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iz partizanskih vrst, za tem pa tudi nekateri slovenski 

mobiliziranci v nemško vojsko. Mobiliziranci so imeli 

namreč možnost, da če se priključijo k domobrancem, se 

jim ni treba po dopustu vrniti v nemško enoto, v kateri so 

prej služili.  

Po ustanovitvi mengeške domobranske postojanke je 

delo aktivistov v Osvobodilni fronti postajalo vse težje. 

Domobranci, ki so se skupaj z Nemci borili na domačih 

tleh in so jim bili kraji in ljudje dobro znani, so bili zelo 

uspešni pri odkrivanju bunkerjev in aktivistov. Do njih v 

Mengšu ni bilo čutiti posebne nestrpnosti, morda tudi 

zato, ker so s partizanskimi ujetniki in dezerterji na 

splošno ravnali bolj milo kot Nemci. Poudariti je treba, 

da se je prav zaradi takšnega ravnanja v zadnji zimi 

vojne, ko so razmere v gozdovih postajale vse bolj ne- 

mogoče, število domobrancev hitro povečevalo.  

Zanimivo je, da smo se otroci raje družili z navadnimi 

nemškimi vojaki kot z domobranci. Le v enem primeru 

smo se približali Ivanu Rožiču. Ko nas je povabil, bilo 

nas je troje otrok, da naj gremo z njim na sprehod po 

mengeškem hribu, smo se odzvali, morda tudi zato, ker 

ni služboval v mengeški domobranski postojanki, ampak 

drugje. Z njim smo se najprej oglasili na njegovem domu 

na mengeškem hribu, kjer nas je njegova mati prijazno 

sprejela. Po krajšem postanku smo izstopili iz hiše in 

takoj začeli s hojo po bližnjem gozdu. Ivan je v gozdu 

kazal izredno samozavest. Morebitnega srečanja s par- 

tizani se ni bal. Sam nisem bil povsem miren, čeprav je 

bil Ivan oborožen s puško. 

 

Precej nadležen do Mengšanov, predvsem do domobran- 

cev, je bil Židanov Dušan, po domače Drmavov iz Veli- 
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kega Mengša. Bil je mobiliziran v nemško vojsko hkrati 

z več mengeškimi fanti. Toda on ni želel služiti v navadni 

vojski, ampak pri gestapu, kar mu je tudi uspelo. Ko je 

prišel nekega dne na dopust, se je po Mengšu bahal, da se 

med vožnjo s kolesom od Kranja proti Mengšu ni bal 

partizanov. Sicer pa je bil z mengeškimi domobranci ves 

čas njegovega dopusta v sporu. Poniževal jih je in tudi 

grobo okrcal, da so slabiči, ker ne opravljajo pravega dela 

za veliko Nemčijo, to je za Reich. Ko je Dušanu potekel 

dopust, se je tako kot ob prihodu odpravil s kolesom v 

Kranj, kjer je nameraval vstopiti na vlak. Toda do Kranja 

ni prišel. Izginil je nekje v šenčurski gmajni. Eni so me- 

nili, da so Dušana likvidirali od njega ponižani domo- 

branci, drugi pa da partizani.  

 

Partizanom okupator na domačih tleh ni mogel do živega, 

saj kot tujec ni poznal terena, zato je to skušal doseči z 

domačimi ljudmi. To so bili vnaprej izbrani slovenski 

fantje, ki so jih po dogovoru z občinskimi komisarji 

določili Nemci sami. Da bi bili podobni partizanom, so 

jih oblačili v ponošene in raztrgane obleke. Med doma- 

čini se jih je zato prijelo ime raztrganci. Raztrganci so se 

med seboj razlikovali po tem, da so posamezniki uma- 

zano delo za okupatorja opravljali z navdušenjem, za 

denar, drugi pa so naredili toliko, kolikor jih je okupator 

prisilil. Med tiste raztrgance, ki so radi stikali za partizani 

ter jim povzročali strah in skrbi, so prištevali tudi Ivana 

Kopitarja – Rcetevega, pred tem stanujočega blizu naše 

hiše iz Velikega Mengša. Hvalil se je, da za zasluge 

prejema veliko denarja in da so mu Nemci obljubili, da 

bo po petih letih službe dobil pokojnino. Ko je Ivan 23. 

januarja 1943 prišel domov na obisk, je izvedel, da so ga 
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partizani obsodili na smrt. Ko se je popoldne vračal v 

postojanko na Brdo, sta ga med vračanjem prijela dva ra- 

domeljska partizanska likvidatorja, ki sta ga po hudem 

mučenju umorila. 

 

Bolje kot raztrgance sem poznal slovenske gestapovce iz 

oporišča v Kamniku, a ne osebno, temveč po slabih izku- 

šnjah. Ker so se nekateri od teh prelevili iz raztrgancev v 

gestapovce, smo tudi te imenovali raztrganci. Napravljeni 

so bili v lepe vojaške uniforme, na kapah pa so imeli 

znak mrtvaške glave. Udeleževali so se nemških hajk za 

partizani, zlasti tistih po izdaji od domačih ovaduhov in 

drugih partizanom nenaklonjenih ljudi. Radi so prosto 

kolesarili po okolici, večkrat so se peljali tudi čez Men- 

geš iz smeri Kamnika proti Črnučam in nazaj.  

 

Otroci smo se slovenskih gestapovcev – raztrgancev bali, 

nismo jim hodili blizu, raje smo se skrili pred njimi. Ko 

neko popoldne opazim dva raztrganca, ki se nam 

približujeta s kolesoma, sem sovrstnike takoj opozoril na 

pretečo nevarnost. Hitro smo se skrili za vogale hiš, na 

cesti je ostal le petnajstletni Blejčev Srečo, meneč, da mu 

ne bosta nič storila. Pa ni bilo tako. Ko se raztrganca 

pripeljala mimo Sreča, se po nekaj metrih ustavita in se 

vrneta. Eden od njiju mu je prisolil tako močno zaušnico, 

da je Srečo padel po tleh, raztrganec pa je hkrati zakričal: 

»Zakaj naju nisi pozdravil s Heil Hitler?« Srečo ni nič 

odgovoril, moral pa je stopiti nekaj metrov nazaj in ju 

stopajoč mimo njiju pozdraviti »Heil Hitler«. Ko je to 

opravil, sta raztrganca skočila na kolo in se odpeljala. Od 

tedaj smo se vedno vsi skrili pred njimi.  
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V začetku septembra 1944 se je zgodil naslednji do 

godek. Ko sem z materjo in drugimi na Koščevi - Sta- 

rinovi njivi na Drnovem pomagal pobirali krompir, opa- 

zim na regionalni cesti Mengeš–Kamnik dva raztrganca 

na kolesih. Ko se nam bolj približata, stopita s kolesa, ju 

položita ob cesto, iz rame vzameta puški, ju namerita 

proti nam in dvakrat ustrelita. Ker so bili vsi ostali za- 

topljeni v pobiranje krompirja, početja raztrgancev niso 

opazili, zato zavpijem. »Hitro lezite na tla, raztrganca 

bosta streljala na nas!« Ko prvič ustrelita, smo bili že vsi 

na tleh, razen dveh konjev, ki sta orala njivo. Pri drugem 

strelu sem opazil, da se je nekaj metrov pred menoj v tla 

zarila krogla. Merila sta na nas in ne na konja, zato sta ta 

ostala nepoškodovana. Po drugem strelu se raztrganca 

usedeta na kolo in odpeljeta proti Kamniku, ne da bi 

pogledala, kaj je z nami. Po njunem odhodu mirno 

vstanemo in nadaljujemo z delom. 

 

Tako kot pred drugo svetovno vojno je tudi med vojno 

moja mati hodila na dnino h kmetom. V času pobiranja 

poljskih pridelkov tudi trikrat na teden. Največkrat je 

delala na kmetiji Kosec. Kakor v preteklem času pred 

vojno, je tudi med vojno za delo prejemala živila. Čeprav 

utrujena in izčrpana od dela, je mati pri obedu vzela z 

domače mize vedno zadnji grižljaj, tudi postani, z 

namenom, da njeni otroci in njen mož ne bi bili prikraj- 

šani.  

Mati je bila glede hrane neprimerno skromnejša od očeta, 

ki je imel vedno na mizi največji obrok hrane. Najbolj se 

je poznalo pri delitvi mesa, dobil oziroma pojedel ga je 

več kot šest preostalih članov družine. Sicer pa smo ga 

imeli na mizi največ enkrat na teden in to večinoma 
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svinjskega – prekajenega. Ko smo mater vprašali, zakaj 

vedno dobimo tako malo mesa, hkrati pa smo pogle- 

dovali na očetov krožnik, nam je vsakič odgovorila: »Vi 

ga ne potrebujeta toliko kot oče, ki mora materialno 

skrbeti za preživetje cele družine.«  

Med drugo svetovno vojno je oče kot mizar delal 

izključno po naročilu tovarne Remec na Duplici in to za- 

to, ker je z nemško okupacijo izgubil status samostoj- 

nega obrtnika. Ker naročil ni bilo veliko, šlo pa je v 

glavnem za drobnarije, je bil njegov zaslužek neznaten. 

 

V zadnjem letu vojne je bilo po hribovju vse več hiš v 

plamenih. Ko je gorela 

ena hiša ali več hkrati, je 

bilo v večernih urah nebo 

nad njimi visoko obsijano. 

Gorelo je največkrat na 

hribovju med Palovčami 

in Sv. Trojico. Večkrat 

sem slišal tudi pokanje iz 

orožja, eksplozije ročnih 

bomb in minomete, vendar 

večinoma podnevi ali proti 

večeru, ne pa toliko po- 

noči. Čim gostejše je bilo pokanje, srditejše se je odvijala 

bitka med Nemci in njihovimi slovenskimi pristaši ter 

partizani.  

V tistih hudih časih je moj oče Štefan dobil poziv za 

služenje v nemški policiji. Ker se jim ni hotel pridružiti, 

je moral najti ustrezen razlog. Odšel je v Kamnik k 

zdravniku Juliju Polcu, od katerega je želel in tudi dobil 

potrdilo o svojem slabem sluhu. Nemci so očetovo potr- 

20. septembra 1941 so Nemci do 

tal požgali vas Rašico, prebivalce 

pa izselili. 
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dilo upoštevali. Sicer pa je dobilo poziv za služenje v 

nemški policiji še nekaj Slovencev in mnogi so se jim 

morali pridružiti. 

 

Nekega dne je v Mengeš prikorakala močna četa slo- 

venskih policistov. Zaradi lepega petja sem jih spremljal 

vse do kasarne v Radomljah, postavljene ob Kamniški 

Bistrici. Bil sem edini otrok, ki jim je sledil iz Mengša do 

tja. Ko so policisti dobili komando voljno, so se takoj 

razkropili po barakah kasarne. Takoj za njimi se mi je 

približeval sin poveljnika kasarne – Nemec in me začel 

kot Slovenca psovati. Star je bil približno 12 let, toliko 

kot jaz. Nisem ga dolgo poslušal, zgrabil sem za kamenje 

in ga zalučal vanj. Zadel sem ga in on je začel jokajoče 

vpiti na ves glas in klicati na pomoč svojega očeta, jaz pa 

sem pobral šila in kopita. Na vso moč sem bežal od tam 

in tekel vse do Mengša, zavedajoč se, da bi mi trda 

predla, če bi prišel v roke njegovemu očetu, zagrizenemu 

nacistu.  

 

Imel sem precej prijateljev, med njimi tudi Staneta in 

Jožeta Marolta. Stanovali so v hiši, iz katere je bila 

izseljena sosedova Meršetova družina. Zaradi prijaznosti 

sem se večkrat oglasil pri njih. Spomnim se, ko se je 

neko popoldne njun oče pripeljal z motorjem s prikolico 

na njihovo dvorišče, oblečen v čedno nemško policijsko 

uniformo. Spremljal ga je policist, ki pa ni vstopil v hišo, 

verjetno zato, da je stražil prikolico, polno naloženo z 

orožjem. Marolt se doma ni dolgo zadrževal, ker sta 

morala priti čim prej v Celje. Pot v Celje sta nadaljevala 

v smeri Vira, Doba in Trojan, kamor pa nista nikoli pri- 

spela. Blizu cestnega odcepa proti Moravčam so ju iz 
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zasede s strojničnim rafalom napadli partizani. Po za- 

detku prikolice, polno naložene z ročnimi granatami, je 

prišlo do silovite eksplozije, pri čemer je policista raz- 

trgalo na koščke, njune dele z razcefrano obleko pa 

odvrglo daleč naokoli, tudi na bližnje drevje, kjer so 

ostanki oblek viseli še dolgo za tem. 

 

Nemci so na Štajerskem in tudi na Gorenjskem uvedli 

»Hitlerjugend«. Vključeni smo bili vsi osnovnošolci, 

starejši od deset let. Nemci so nas vzgajali v njihovem 

duhu, predvsem pa v junaško služenje v nemški vojski. 

Poleg terenskih vaj so 

nam prikazovali vojne 

filme nemške zmagovite 

armade. Prikazovali so 

uspešno prodiranje na 

rusko ozemlje in kako so 

tam ujeli na tisoče in ti- 

soče ruskih vojakov. 

Vodja »Hitlerjugenda« v 

Mengšu je bil zelo strog 

Nemec, star okoli 35 let. 

Tudi njegova pomočnika 

sta bila Nemca. Medtem 

ko smo bili otroci v civilnih oblekah, so bili oni trije v 

lepih uniformah. Nosili so črni jopič; na levem rokavu 

trak z nacističnim križem; rjave hlače; črne, vedno skr- 

bno očiščene škornje; kapo, podobno vojaškim planin- 

cem, označeno z nacističnim znakom. Vadili smo na 

poligonu pred društvenim domom in reko Pšato. Pred 

vsako vajo smo se morali postrojiti v zbor in ob dviganju 

nemške zastave na drog zapeti: »Die Fahne hoch, die 

Hitlerjugend. Preko te organizacije 

so nas Nemci pripravljali za 

služenje v nemški vojski. 
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…«. Pri petju se nam je običajno pridružil Janez Oražem, 

nemško usmerjeni Slovenec. Za nekatere domače akti- 

viste Osvobodilne fronte je postal nevaren, zato so ga 

partizani likvidirali šele po tretjem poskusu 18. maja 

1944, še prej je svoja dva sinova iz varnostnih razlogov 

preselil na Koroško. Sicer pa je njegov najstarejši sin 

Dore, edini Mengšan, bil deležen tečaja za učitelja 

»Hitlerjugenda«.  

 

Praktične vaje so ob strogi disciplini obsegale predvsem 

vojaško urjenje in tudi raznoliko zahtevne krose. Slednji 

so od nas zahtevali največ moči. Najdaljši med njimi je 

bil dolg več kot dva tisoč metrov, odvijal pa se je na 

valovitem terenu pod hribom Gobavice. Na tem krosu 

sem zmagal z veliko prednostjo. Zadnjih sto metrov sem 

hitrost teka celo zmanjšal, saj je bil prvi za menoj, Jože 

Zalokar, oddaljen več kot petdeset metrov. Ko smo se po 

ukazu poveljujočega »Hitlerjugenda« naslednji dan 

postrojili v dve vrsti na učnem poligonu, stopi predme 

poveljnik, me potreplja po rami in mi čestita za zmago na 

krosu. Ker sem mu rekel, da je bil Jože, ki je stal ob 

meni, drugi, me je začel zmerjati: »Der zweite Platz 

beduetet nicht, wichtig is nur gewinnen.«  Sicer pa so nas 

Nemci urili z namenom, da nas usposobijo v sposobne 

vojake. Ne samo v »Hitlerjugendu«, tudi v šoli so nas 

vzgajali v nemškem duhu. 

 

Lastno zavedanje, da se učim zase in ne za Nemce ali 

katerega koli drugega, me je pripeljalo do tega, da sem 

postal pri umskem in fizičnem učenju zelo marljiv, kar je 

učiteljem tudi najbolj ustrezalo. Meni naklonjena nemška 

učiteljica me je nagrajevala s tem, da me je med učenci v 
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razredu izbrala, da sem hodil v Domžale po otroške filme 

in vračal že gledane. Najbolj se spomnim filma »Der 

gestiefelte Katze«. Ko sem prvič vstopil v prostore 

realke, me je pred vhodnimi vrati ustavil nemški stražar, 

policist, in mi veleval, da odprem in mu pokažem, kaj je 

v pločevinasti okrogli škatli. Ko se je prepričal, da je v 

njej film, me je spustil v stavbo. Nemci so bili izredno 

previdni tudi pri otrocih.  

 

Mojemu očetu Štefanu, ki je med drugo svetovno vojno 

doma mizaril za tovarno Remec na Duplici, so med 

drugim naročili izdelavo velikega lesenega zaboja, niso 

pa mu povedali, da v vojaške namene. Zelo smo bili 

presenečeni, ko je na naše dvorišče pripeljal s ponjavo 

pokrit nemški vojaški tovornjak. Sosedje so takrat kukali 

iz svojih hiš in vogalov misleč, da so nas Nemci prišli 

selit. Ko se je vozilo na dvorišču ustavilo, je iz vozniške 

kabine izstopil nemški oficir, po činu »hauptmann«, za 

njim pa šest vojakov iz zadnjega, tovornega dela. Vojaki 

so imeli ob sebi puške, oficir pa pištolo za pasom. Takoj 

je vprašal po mojem očetu. Ko je prišel k njemu, ga je 

strogo vprašal, če ima izdelan lesen zaboj. Ko mu je oče 

odgovoril, da še ne, mu je oficir zagrozil, da ga bo dal 

ustreliti, če zaboj ne bo končan, ko se po obedu vrne iz 

bližnje gostilne. Ko so vojaki slišali oficirjevo grožnjo, 

so rekli, da je on tega zmožen. Očeta pa so vprašali, kje 

ima zaboj. Odgovoril jim je, da je zaboj v delavnici in da 

je skoraj končan, le obrusiti ga še mora in pritrditi pokrov 

s »šarnirjem«. Da bi nemški vojaki preprečili ustrelitev 

očeta, so mu spontano priskočili na pomoč. Zaboja niso 

obrusili, rekoč, da ga bo na ruski fronti zagotovo uničila 

bomba. Tudi vijakov pri pritrditvi »šarnirja« niso privi- 
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jali, zabijali so jih. Na enak način so pritrdili tudi dve 

ključavnici. Zelo so hiteli, da bi bil zaboj končan do 

prihoda njihovega poveljnika. Zaradi hitenja je ob za- 

piranju pokrova v njem ostalo očetovo kladivo. Zaboj je 

bil ravnokar končan, nakar se je prikazal oficir izza 

vogala bližnje hiše. Ko je videl, da je zaboj končan, je dal 

vojakom povelje, da ga naložijo na kamion. Ne da bi se 

posebej ozrl na očeta, je dal komando za odhod. Zah- 

valjujoč vojakom, se je zadeva dobro končala. Bila je 

resna preizkušnja za mojega očeta, da se z nemško voj- 

sko ne gre šaliti. 

 

Poleg številnih angloameriških letal je bilo proti koncu 

druge svetovne vojne na nebu videti pogosto tudi 

partizanske lovce; imenovali smo jih »titovci«. Napadali 

so lokomotive, nemške vojaške sile in njihove posto- 

janke, partizanom pa so pomagali pri večjih akcijah. 

»Titovci« so napadali cilje podobno kot nemške štuke, 

torej s ciljem strmoglavljenja. Poleg streljanja so odme- 

tavala tudi lažje šrapnel bombe. Devetega marca 1945 so 

»titovci« nekaj po polnoči bombardirali Mali Mengeš. 

Letala so odvrgla več lažjih šrapnel bomb. Človeških 

žrtev na srečo ni bilo, nastala pa je precejšnja gmotna 

škoda na stanovanjih. Kasneje sem izvedel, da bi morali 

»titovci« bombardirati nemško vojaško enoto, ki se je 

pomikala po glavni cesti od Trzina proti Mengšu, a so jo 

zaradi slabe nočne orientacije zgrešili. Tiste noči sem se 

zaradi močnega ropota letalskih motorjev zbudil iz glo- 

bokega spanja. Dobil sem občutek, da letala letijo čisto 

nad hišo. Zemlja se je kar tresla, še bolj tresel pa sem se 

od strahu, ko sem zaslišal detonacije bomb. Po opravljeni 

nalogi so letala hitro utihnila, a jaz od prestrašenosti dol- 
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go časa nisem mogel zaspati. Naslednji dan sem odšel v 

Mali Mengeš, da si ogledam posledice nočnega bombar- 

diranja. Šrapnel bombe so padale na cesto, le ena je 

zadela hišo. Na srečo v poškodovani hiši oziroma sobi ni 

nihče spal. 

 

V povezavi s »titovci« naj opišem naslednji dogodek. Ko 

sem se neko popoldne nahajal blizu križa na Mengeškem 

hribu, zaslišim letalo. Ker sem bil na odprtem, sem hitro 

stekel proti bližnjim drevesom, da se skrijem. A letalo me 

je prehitelo. Dobrih deset metrov je švignilo nad menoj 

in takoj začelo streljati, a ne name, ampak na lokomotivo 

tovornega vlaka pred Homcem. Po uničenju lokomotive 

se je tovorni vlak ustavil. Podatki o morebitnih žrtvah mi 

niso znani. Zaradi agresivnosti in nepredvidljivosti »tito- 

vcev«, smo si pred njimi, če je bilo le mogoče, poiskali 

zavetje. Slišal sem namreč, da je »titovec« streljal celo na 

človeka, vozečega se na kolesu. 

 

Partizansko gibanje se je vse 

bolj širilo in poglabljalo. Da bi 

bili v boju proti Nemcem us- 

pešnejši, so terenski aktivisti 

za kurirske posle pritegovali 

otro- ke. Nekega dne proti 

koncu le- ta 1944 je prišla k 

meni sestra Mimi in mi 

pokazala Sloven- skega 

poročevalca – osrednje 

partizansko glasilo. Vprašala 

me je, če bi hotel raznašati ta 

časopis. Še preden je do kraja 

Slovenski poročevalec, 

kakršnega mi je pokazala 

sestra Mimi. 
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izgovorila vprašanje, sem jo kategorično zavrnil. Ob tako 

hitrem negativnem odgo- voru je bila na moč 

presenečena in hkrati prestrašena. Prosila me je, da naj 

nikomur ne povem, kaj sem videl in kaj me je prosila. 

Obljubil sem ji, da bom pozabil in molčal. Odgovoril pa 

sem ji: »Raje se igram z lesenimi puškami in sabljami, 

kot da bi se šel pravo vojno«. Po tem dogodku sem imel 

do konca vojne mir. Sicer sem opazil, da so se moje 

sestre Mimi, Angela in Štefka do- mov večkrat vrnile tik 

pred večerno policijsko uro. Šele kasneje sem izvedel, da 

so aktivno pomagale partizanom. Zbirale in nosile so jim 

na vnaprej dogovorjeno mesto hrano, obleko, obutev in 

drugo. Izvedel sem tudi, da so bile vse tri skojevke, torej 

neke vrste podmladek Ko- munistične partije Slovenije. 

Med omenjenimi tremi sestrami je bila najaktivnejša 

Štefka. S Hrastarjevo Ivanko sta vsak drugi večer 

dostavljali partizanom za- jetno količino kvasa. Za njuno 

početje je direktor tovarne Volger (Folger) vedel, a ju iz 

previdnosti ni naznanil, čeprav je kot Nemec služil 

gestapu. To je Ivanki sporočil v pismu, poslanem s 

Tirolske, kamor je zbežal po drugi svetovni vojni. 

Pripisal je tudi, če bi ju naznanil, bi goto- vo ne ostal živ. 

Volger je kot civilni agent gestapa imel nalogo, da ob 

nasilnem novačenju Slovencev v nemško vojsko vpraša 

vsakega izmed njih, v kateri enoti želi služiti: v »Waffen-

SS«, gestapu ali »Wermachtu«.  Kot mi je znano, je bil v 

Mengšu uspešen v treh primerih. Za SS (nacistična par- 

tijska vojaška organizacija) sta se odločila Štefan Ves 

(kasnejši partizanski likvidator pod imenom Bogo; delo- 

val pa je na območju Komende in okoliških krajev) in 

Marjan Zupan – Čvrležov, za gestapo pa se je odločil 

Dušan Žnidar – Drmavov iz Velikega Mengša.  



 

 

103 

 

 

Otroci smo poleg šolskega pouka, ki je potekal v 

nemščini, morali hoditi tudi k verouku, ki je potekal v 

mengeški župnijski cerkvi. Verouk se je začel kmalu po 

ustanovitvi domobranske postojanke v Mengšu, vodil pa 

ga je Pintarjev duhovnik in domobranec iz Velikega 

Mengša. Z nami otroki je duhovnik lepo ravnal, kot da ne 

bi bilo vojne. Od verouka dalje smo morali redno hoditi k 

nedeljski maši. Medtem ko smo morali otroci pred drugo 

svetovno vojno stati blizu oltarja, nam je bilo tokrat 

dovoljeno, da stojimo bolj zadaj. Sam sem se predvsem 

zadrževal pod kipom angela Mihaela, pritrjenega visoko 

na steni. Iz omenjenega mesta sem med mašo pogosto 

opazoval Pintarjevega očeta, ki je molil tako, da se mu je 

goltanec pomikal gor in dol. Njegovo početje so opazili 

tudi nekateri drugi otroci. Ob pogledu nanj mi je šlo tako 

na smeh, da sem se komaj zadržal. Zarez smešno ga je 

bilo gledati. 

 

Teden ali dva pred koncem druge svetovne vojne so se 

nemški učitelji vrnili tja, od koder so prišli, tj. na 

Koroško in Tirolsko. Z njihovim odhodom iz Slovenije je 

bil nekaj dni pred aprilom leta 1945 prekinjen šolski 

pouk. Odšel je tudi »Gemaindekomissar« Fritz Hertl in s 

tem po štirih letih iz rok izpustil civilno-nemško oblast v 

Mengšu. Tudi vojašnica, v kateri je med vojno redno pre- 

bivalo več sto nemških vojakov, se je izpraznila, kmalu 

zatem pa še žandarmerijska postojanka. Najdalj so v po- 

stojanki vztrajali domobranci. A pred prihodom parti- 

zanov so morali tudi oni pobegniti. Preko Ljubelja so se, 

razen njihovega poveljnika Antona Sršena – Matevha, 

preselili na Koroško. Anton je ostal v Velikem Mengšu. 
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Pred partizani se ni umaknil, meneč, da ga ne bodo 

prestrogo kaznovali. A se je zmotil. Kot kaže, se je le 

preveč zanašal na mengeške aktiviste. Po pripovedovanju 

domačinov je Antona prišel aretirat Janko Urbanc. Po 

daljšem zaporu in mučenju v Škofovih zavodih v Šent- 

vidu nad Ljubljano so ga domači aktivisti peljali najprej v 

Kamnik in od tam v Mengeš, kjer so mu sodili v Fleri- 

novi mesnici. Mučili so ga in ga nazadnje razčetverili ter 

razsekali na kose ter ga zagrebli za bližnjo živo mejo, 

pozneje pa pokopali na Zalokah. Odločitev nekaterih 

mengeških aktivistov za tako nečloveško kruto dejanje je 

verjetno nekaj pripomogla usmrtitev aktivista Franca Za- 

lokarja 8. maja 1945. Prav tega dne se je s kapitulacijo 

nacistične Nemčije končala druga svetovna vojna.  Treba 

je poudariti, da Franca Zalokarja niso ustrelili mengeški 

domobranci, ker so postojanko pred tem dogodkom že 

zapustili. Ob bližnji reki Pšati naj bi ga ustrelili domo- 

branci iz Litije ali iz Vodic, ki so se za njimi pripeljali v 

Mengeš s kolesi. Sicer pa so domobranci postajali pred 

prihajajočimi partizani vse bolj nervozni. Ker so se bali 

neposrednega napada na postojanko, so na teraso name- 

stili strojnico na stojalu, ob kateri sta ves čas stražila dva. 

Neposredno pred koncem vojne ljudje niso hodili iz hiše, 

na cesti je bilo videti le kakega otroka. Kljub napetemu 

ozračju sem se ojunačil in stopil po Zavrtih do požganega 

sokolskega doma. Ko sem se vračal in prečkal cesto, ki 

pelje iz Mengša proti Domžalam, opazim, da sta domo- 

branca proti meni hitro namerila strojnico, oddaljeno 

dobrih sto metrov. Na mojo srečo sta bila toliko prisebna, 

da name, še otroka, nista streljala, če bi sprožila stroj- 

nični rafal, bi me prerešetala. 
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Po tem dogodku, ki se je zame srečno končal, nekaj časa 

nisem hodil iz domače hiše. Sem pa skozi okno opazoval 

manjše oklepno vozilo z gosenicami, ki je patruljiralo po 

cesti med Mengšem in Preserjami oziroma Zgornjimi 

Jaršami. Spraševal sem se, kako to, da se oklepno vozilo 

nekaj časa pomika naprej in nekaj časa nazaj in vsakokrat 

skoraj v isti razdalji, a odgovora nisem našel. Po odhodu 

oklepnega vozila sem šel na omenjeni kraj, kjer pa sem 

takoj naletel na skupino domobrancev. Poleg mene se je 

ob njih zbralo še nekaj otrok. Domobranci so nas ščuvali, 

da naj gremo v skladišče tovarne Majdič v Zgornjih 

Jaršah pobrat čim več robe, da je partizani dobijo čim 

manj, kar smo tudi storili. Ko pridem do tovarne Majdič 

(po vojni se je preimenovala v Induplati), nisem takoj 

vstopil v skladišče zato, ker sem opazil zunaj nje na eni 

strani stavbe partizane, na drugi pa domobrance. Oboji so 

se izogibali spopada. Slišal sem le posamezne bolj od- 

daljene strele. Ko vstopim v velikansko skladišče, najprej 

naletim na vojaška oblačila, nato na velike vreče slad- 

korja, za tem pa na goro raztresenih cigaret. Še preden 

sem se jim približal, se spotaknem ob truplo starejšega 

moškega. Ležal je na betonskih tleh, povsem pokrit s ci- 

garetami. Potem sem vstopil v naslednjo sobo, v kateri je 

bilo enako kot v prejšnji polno raztresenih cigaret. 

Čeprav sem opazil, da ljudje nosijo iz skladišča moko, 

sladkor, obleke, čevlje in drugo, me to ni zmotilo, da ne 

bi pobral zavoja cigaret za mojega očeta. Bil je namreč 

strasten kadilec in s cigaretami bi ga gotovo najbolj osre- 

čil. O potrebah drugih članov družine nisem razmišljal. 

Takoj ko izstopim iz skladišča, naletim na večjo skupino 

domobrancev. Mene in še dva druga otroka so podili 

stran od tovarne oziroma od skladišča. Najprej nisem mo- 
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gel verjeti, da so nas prej ščuvali, da poberemo v skla- 

dišču čim več robe, potem pa podili stran. Ker sem se 

domobrancev bal, sem začel glasno ponavljati, da nimam 

ničesar, čeprav sem v rokah držal polno škatlo cigaret. A 

moje jokajoče besede je preglasilo njihovo vpitje.  

Od strahu smo vsi trije otroci stekli čez cesto proti Men- 

gšu, a ne za dolgo. Zatem zaslišimo povelje za strel, vsi 

trije pademo na tla in s strahom čakamo, kaj se bo zgo- 

dilo. Najprej so namerili puške proti nam, nato pa us- 

trelili v zrak, kar so ponovili trikrat in to ob trikratnem 

našem padcu na tla. 

Na nas niso streljali, le strašili so nas. Streljali pa so ver- 

jetno zato, da bi opozoril partizane na drugi strani to- 

varne, da se z njimi ne gre šaliti. 

Po tem dogodku sem na vso moč tekel do več kot dva 

kilometra oddaljenega doma. Toda, groza, šele doma sem 

ugotovil, da sem med tekom izgubil več kot polovico 

cigaret. Kmalu za mano je domov prihitela sestra Štefka, 

ki pa je prinesla polno, srednje veliko škatlo sladke 

čokolade. Sam sebi sem očital, saj je ona prinesla čoko- 

lado za vse člane družine, jaz pa cigarete samo za očeta.  

Čokolada mi ni dala miru, zato sem zanjo stikal povsod, 

tudi na podstrešju. Imel sem srečo, saj sem jo celo našel. 

Na skrivaj sem jo počasi jemal, da me mati ne bi zalotila. 

Ko je delila, je je dala vsakemu le po en košček, a ker 

meni košček ni zadostoval, sem šel na podstrešje po 

drugega. Za moj skoraj redni čokoladni dodatek ni nihče 

izvedel. 

 

Nekaj dni za tem smo izvedeli, da v neki trgovini na 

Duplici delijo sladkor. Odrasli niso upali na cesto, zato je 

mati določila mene, da grem tja. Duplica je od Mengša 
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oddaljena okoli štiri kilometre, loči pa ju Mengeško 

polje. V trgovini sem na osnovi nakaznic dobil toliko 

sladkorja v kockah, da sem ga domov komaj nesel. Do 

doma sem ga toliko pojedel, da se mi je lepila slina. Pred 

predajo sladkorja materi pa sem si še napolnil žepe. 

Sladkorja so se vsi zelo razveselili. Ko je mati delila 

sladkor, so se mojim sestram od poželenja po njem oči 

kar svetile. Mene pa je podžgalo, da sem mater prosil za 

dodatek, v čemer mi je z veseljem ugodila. Sedaj, toliko 

let po vojni, se moje dejanje morda zdi požrešno, treba pa 

je vedeti, da je bila v mojem življenju po velikem 

stradanju to prva priložnost, da si z energijskim nabojem 

telo za nekaj časa okrepim.    

 

Nekaj dni pred koncem druge svetovne vojne so Nemci 

mobilizirali za delo sposobna mlada dekleta. Odpeljali so 

jih na Kozjak, to je na preval, ki loči Tuhinj od Motniške 

doline. Tod so morala kopati  protitankovske rove. Mobi- 

lizirane so bile tudi moje sestre Mimi, Angela in Štefka. 

Ne glede na nevarnost, ki je pretila z vseh strani, se je 

moj oče odločil, da gre na Kozjak po hčerke in jih na 

skrivaj odpelje domov v Mengeš. Da bi bil varnejši, je 

vzel mene s seboj. A ni ravnal prav. Ne samo sebe, tudi 

mene je kot trinajstletnega otroka izpostavil nevarnosti. 

Izteklo pa se je vendarle srečno. 

Ko sva se s kolesoma pripeljala v Sotesko pred vhodom v 

Tuhinjsko dolino, naju je na cesti obkolila večja skupina 

bežečih se nemških žandarjev. Ko se na njihovo povelje 

»Halt« ustaviva, imajo vsi v najini bližini na naju usmer- 

jeno orožje. Eden izmed njih se oglasi: »Diese sind nicht 

gefährlich«. Ko to izreče, žandarji povesijo orožje in mi- 

dva nadaljujeva pot. Da, imela sva veliko srečo. Tisti 
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žandar, ki je to izgovoril, je bil namreč poveljnik men- 

geške žandarmerije in je mojega očeta dobro poznal. S 

tem je odpadlo vsako sumničenje, da bi morebiti bila 

partizanska ovaduha. Razmere so bile tedaj izredno na- 

pete in nevarne, tudi za bežeče Nemce. Takoj po prihodu 

na Kozjak sva izvedela, da so moje sestre od tam že 

zbežale. Po tej novici sva se takoj odpravila proti domu. 

Tudi ob vrnitvi sva naletela na iste nemške žandarje. Ker 

so naju poznali, sva šla mirno mimo njih. Ko z očetom 

prispeva domov, takoj ugotoviva, da so naju Mimi, An- 

gela in Štefka prehitele.  

 

Pri pobegu mengeških do- 

mobrancev na avstrijsko 

Koroško so se jim pri- 

ključile tudi nekatere nji- 

hove družine. Najbolj mi 

je ostal v spominu Pintar- 

jev oče. Pri domobrancih 

je imel dva sinova, tudi 

duhovnika.  

Ko se je Pintar s hčerkami 

usedel na voz (njegova žena ni hotela iti z njimi), je takoj 

začel kričati na ves glas: »Vrnili se bomo in vas s 

pomočjo tegale vse pobili in zaklali«. V rokah je držal 

velik kuhinjski nož in križ. Toliko časa je že ves hripav 

kričal, dokler ni zapustil Velikega Mengša. Domov se ni 

nikoli vrnil, tudi njegove hčerke in sinova domobranca 

ne. Pintarjevo početje mi je prikradlo sliko predvojnega 

mengeškega župnika, ki je dobre pol leta pred koncem 

druge vojne prišel v mengeško župnišče s puško na rami. 

Ob pogledu nanj sem se spraševal: »Kako to, da je ta du- 

Begunci iz Bosne in Hercegovine, 

pomikajoči se skozi Mengeš proti 

Kranju. 
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hovnik oborožen, ko pa je s prižnice vneto nagovarjal lju- 

di k ljubezni in medsebojnemu spoštovanju.  

 

Pred in takoj po osvoboditvi so se skozi Mengeš proti 

Kranju več dni vile nepregledne kolone ubežnikov. 

Najprej so bili civilisti: starci, otroci, mlajše in starejše 

ženske s kmečkimi vozovi z vpreženimi voli, celo s 

kravami, zato so se pomikali zelo počasi.  Izvedeli smo, 

da prihajajo iz Bosne in Hercegovine in tudi iz Črne gore. 

Zaradi lakote in žeje so bili zelo izmučeni, izčrpani. 

Zadnji del ubežnikov ni prišel dalj kot do Lahovč na 

Gorenjskem, kjer so jih partizani prve Hercegovske bri- 

gade zajeli in jim nekaj dni za tem sodili. Zadnje bežeče 

civiliste so partizani zajeli na cesti nasproti Komende. 

Partizani so jim sodili kar tam. O njih sem izvedel od 

Štefke. Eden izmed njih je namreč spoznal neko družino, 

katere moški so bili četniki in so likvidirali več njegovih 

bližnjih sorodnikov. Partizani so enako storili s to druži- 

no, še huje, vse, bilo jih je 292, so odpeljali v bližnji gozd 

Sveščeve jelše in jih tam pobili. V spomin na pobite 

oziroma ustreljene žrtve je občina Kamnik na tem mestu 

postavila železni križ. Med ustreljenimi so bili otroci, 

ženske in starejši, za boj nesposobni moški. Glede na čas 

zajetja je bila omenjena skupina zadnja, ki se je pomikala 

skozi Mengša proti Avstriji. Sicer pa so skoraj vse ostale 

zajete civiliste iz Bosne in Hercegovine in Črne gore 

partizani začasno namestili ob gozdu blizu Lahovč. Ne- 

kaj moških beguncev so partizani mobilizirali v svojo 

vojsko, ostale pa prepustili usodi uničenja. 

 

Nekaj dni po likvidaciji civilistov pred Komendo zasli- 

šim strojnične rafale, prihajajoče s kamniške strani. Poka- 



 

 

110 

 

lo je več dni, a nisem vedel za kaj. Kasneje sem izvedel, 

da so v Kamniški Bistrici ali točneje na Kopišah streljali 

zajete simpatizerje kvizlinških enot iz Bosne in Herce- 

govine ter Črne gore, moške in ženske, nabrane od 

vsepovsod. O otrocih ni podatkov. Ustreljenih naj bi bilo 

okrog tri tisoč civilistov. Nekaj dni za omenjenim stre- 

ljanjem srečam 18-letnega Keškovega Franceta. Ves 

skrušen je pristopil k meni in mi s tresočim glasom po- 

vedal, kako mu je hudo, da se je prostovoljno odzval 

povabilu za streljanje beguncev, civilistov v Kamniški 

Bistrici. Franceta po tistem dogodku v Mengšu nisem več 

srečal. Kam je izginil, nisem nikoli izvedel. Da, na eni 

strani so partizani na mitingih bučno proslavljali osvobo- 

dilno zmago, na drugi strani pa so nasprotnike neus- 

miljeno uničevali. 

 

Za temi nesrečniki je sledila nepregledna kolona kamio- 

nov, nabito napolnjenih z razoroženimi nemškimi vojaki, 

le oficirji so smeli imeti za pasom pištole. Ker se je 

kolona vila več dni, ocenjujem, da je bežalo skozi Men- 

geš več kot deset tisoč vojakov. Ko se je kolona zaradi 

prometnega kaosa ustavila za krajši čas, je do mene pri- 

peljal motor s prikolico. Iz njega izstopi oficir in me pro- 

si, da mu za zamenjavo enega para novih škornjev pri- 

skrbim en kilogram masti. Na njegovo prošnjo se nisem 

odzval. Ne da bi dolgo čakal, se je oficir, po činu »luet- 

nant«, usedel na motor in s kolegoma odbrzel proti 

Kranju. 

 

Otroci smo za umikajočimi Nemci in domobranci zavze- 

to iskali morebitno odvrženo orožje. Najprej smo se na 

potili  v  mengeško  domobransko  postojanko,  kjer  smo 
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našli več razbitih oziroma polomljenih kratkih italijan- 

skih pušk in nekaj pravih nabojev. Vzeli smo najmanj 

poškodovano puško brez kopita in nekaj nabojev ter se 

napotili do Kandušarjevega kozolca, ob katerem je stala 

velika lesena lopa, ki nas je varovala pred morebitnimi 

pogledi starejših ljudi. Ker je bila puška brez kopita, je 

bilo streljati z njo zahtevno in nevarno, saj bi lahko 

poškodovala strelca. Znano je bilo, da te puške ob strelu 

močno udarijo nazaj, na ramo, zato jo je bilo treba pred 

strelom nasloniti na rampo kozolca. Puško je v roke vzel 

najstarejši izmed nas, Friškovčev Lojze, jo napolnil, 

prislonil na lesen prečni tram ko- 

zolca ter pritisnil na petelina. 

Puška je ob strelu tako močno 

trznila, da je Lojzetu padla na 

tla. Strela nismo ponovili, tem- 

več smo puško pustili ob kozolcu 

kar na tleh. Odvrženo orožje smo 

še naprej iskali.  

V zaraščeni jami, v smeri iz 

Mengša proti Mostam, smo našli 

nemško ročno granato z lesenim 

ročajem, imenovano »štilarica«. 

Vedeli smo, da je ta granata zelo 

nevarna, ker je v njeni glavi veli- 

ko nasekanega železa, zaradi če- 

sar naredi ob eksploziji pravo razdejanje. Granato je 

pobral Friškovčev Ivan in se skupaj z več otroki, med ka- 

terimi sem bil tudi jaz, oddaljil od jame nekaj sto metrov 

proti Drnovem. Ker je bil Ivan precej starejši od nas, smo 

Takšna ročna granata je 

eksplodirala manj kot tri 

metre od mene. 
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mu prepustili, da granato aktivira in jo vrže daleč proč. 

Preden se je Ivan pripravil, so se vsi otroci, razen mene, 

od njega oddaljili več kot 30 metrov in legli na tla. Ker 

sem bil prepričan, da bo Ivan zagnal granato daleč proč, 

sem ostal ob njem. Pa sem se zmotil. Ob odvijanju 

pokrova na spodnjem delu lesenega ročaja se mu je ob 

izvlačenju vrvice iz granate zataknilo in aktivirana 

granata mu je ob praznem zamahu roke padla na tla, za 

hrbet. Ivan je bil tako zmeden, da ni vedel, ali je granato 

zagnal proč od sebe ali ne. Jaz pa sem še stoječ poleg 

njega zavpil: »Ivan, za ritjo jo imaš!« Hitro je skočil 

vstran in že je bil skrit za menoj, ko je granata 

eksplodirala. Ob eksploziji sem bil oddaljen manj kot tri 

metre. Celo gledal sem vanjo, ko je eksplodirala, toda 

padel nisem, čeprav vsi vojni filmi prikazujejo, kako 

takšna granata ljudi meče po zraku. Po eksploziji sem si 

takoj mirno, neprizadeto rekel: »No, sedaj pa bom umrl!« 

Ker nisem padel in še naprej stal, sem se ponovno 

vprašal: »Ali ne bom umrl?« Otroci so prestrašeni 

pritekli k nama ter naju začeli pregledovati, kje iz naju 

teče kri. Tudi sam sem ogledoval svoje telo, a sem kmalu 

ugotovil, da me nič ne boli in da nisem ranjen. Na srečo 

tudi Ivan ni bil ranjen. Ko sem prišel malo k sebi, smo si 

skupaj ogledali mesto eksplozije. Ugotovili smo, da je 

glavni snop nasekanega železa letel okoli 30 stopinj stran 

od mene, posamezni, večinoma nekoliko večji koščki 

železa, pa mimo naju. Od te eksplozije imam na četrtem 

prstu leve roke majhen spomin, modro podkožno pikico 

od majhnega drobca železa. Kasneje se je pokazalo, da 

eksplozija omenjene granate ni bila namenjena meni, 

ampak Ivanu.  
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Nova komunistična oblast je takoj po vojni mobilizirala 

fante, stare od sedemnajst do osemnajst let, med njimi 

tudi Friškovčevega Ivana. Kmalu za tem je v Ljubljani 

prišlo do požara vlakovne kompozicije, napolnjene z 

orožjem – od ročnih granat do letalskih bomb in morskih 

torpedov. Tja na stražo je bil poklican tudi Ivan. V celoti 

je eksplodiral en vagon, sicer pa so bile eksplozije tako 

močne, da se je več kilometrov naokoli tresla zemlja in 

nebo, ki je ponoči žarelo več sto metrov visoko. Ob 

eksplozijah je bilo poškodovanih več bližnjih stavb. 

Kasneje so ugotovili, da če bi prišlo do eksplozije mor- 

skih torpedov, bi bilo uničene pol Ljubljane. V tem ne- 

mogočem in izjemno nevarnem stanju je eksplodiralo 

tudi nekaj min. Ena je smrtno ranila Friškovčevega Ivana 

tako, da je bil na mestu mrtev. V njegovo glavo oziroma 

sence se je zaril velik šrapnel. 

 

Za bežečimi Nemci so slab mesec za tem skozi Mengeš 

pešačili italijanski vojni ujetniki, zaprti v nemških tabo- 

riščih. Prihajali so s Kamnika in pot nadaljevali proti 

Ljubljani. Bili so v manjših skupinah, pa tudi posamez- 

niki. Zaradi dolge poti in pomanjkanja hrane so bili tako 

izčrpani, da so se komaj pomikali. Napravljeni so bili v 

ponošene italijanske uniforme, nekateri tudi v raztrgane. 

Med ubežniki je bil tudi oficir, ki je povsem izmučen 

jahal mulo.  

Neki partizan me je povabil, da se s prijateljem podvizam 

na nemški zaplenjeni tovornjak. To sem rade volje storil. 

Peljali smo se proti Dobenem. Ker pa je bil voznik slab, 

se ni lotil ceste po klancu navzgor. Ko smo se vračali, 

smo naleteli na samotnega bežečega italijanskega vojaka, 

vojnega ujetnika, vračajočega se iz poražene Nemčije v 
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Italijo. Ob srečanju nas je prestrašen začel po slovensko 

ponavljajoče se pozdravljati: »Šivjo partišani, šivjo parti- 

šani …«, kot da bi bila tudi midva otroka partizana. 

 

V veliki zmedi, ki je vladala tedaj, je v Mengeš prikora- 

kala prva proletarska brigada, sestavljena predvsem iz 

Bosancev in Hercegovcev. Med njim je bilo tudi nekaj 

deklet, ena celo s činom poročnice. Poleg nekaterih lepo 

oblečenih partizanov je bilo med njimi precej razcapanih 

in celo bosih. Slednje so verjetno partizani mobilizirali 

med osvobajanjem osrednjega jugoslovanskega ozemlja. 

Vojaki so se po prihodu v Mengeš od utrujenosti posedli, 

nekateri tudi polegli na večji Friškovčev sadni vrt. Ko 

smo se jim otroci približali, da bi si od blizu ogledali 

njihovo orožje, zlasti dolge protitankovske puške, so nas 

napodili proč in zmerjali z besedami »kurbe švabske«. 

Bili smo presenečeni in hkrati razočarani. In ti naj bodo 

naši osvoboditelji, sem v sebi razglabljal. Ko so se odpo- 

čili, je eden izmed njih zaigral na harmoniko, drugi pa 

zapeli »vse so cure u kolu, samo moje nema, il jo glavca 

zabolela, il ju majka ne da …« in plesali kolo. 

 

Kmalu po prihodu 1. proletarske brigade v Mengeš se je 

pri nas oglasil njihov oficir, poročnik, ki se je hvalil, da 

je med številnimi boji te brigade opravljal nalogo 

fotografa. Oficir je dal tudi pobudo, da bi mengeške 

skojevke, katerih vodja je bila Mulejeva iz Velikega 

Mengša, organizirale partizanski miting. Rečeno, stor- 

jeno. V naši hiši se je zbralo več deklet, ki so pekle 

piškote in drugo pecivo za »miting osvoboditve«, kot so 

ga imenovali. Miting je potekal v rojstni hiši znamenitega 

Slovenca Janeza Trdine. Na mitingu se je zbralo veliko 
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ljudi, partizanov in mengeških partizanskih aktivistov. 

Med partizani so prevladovali oficirji in podoficirji. Ob 

glasni glasbi harmonike in petju se je na veliko jedlo in 

pilo. Poseben praznik je bil tudi zame, saj sem se lahko 

do sitega najedel piškotov in potice.  

Pripadniki 1. proletarske brigade so za tem dogodkom 

kmalu zapustili Mengeš. Prišle so nove, druge partizan- 

ske enote, ki so ostale v Mengšu dalj časa. Med njimi je 

bil tudi podoficir Ivan, vojaški ekonom, ki se je večkrat 

oglasil na našem domu, verjetno zato, ker mu je bila 

moja najstarejša sestra Mimi všeč.  

 

Tem dogodkom je sledilo veliko presenečenje. Na cesti 

pred našo hišo se je pojavil Jože Wanberger, sin Terezije, 

sestrične mojega očeta Štefana. Oblečen je bil v rjavo 

uniformo s puško na rami in ročno bombo za pasom. 

Preden je vstopil v hišo, je že začel na gosto govoriti, kaj 

vse je med vojno doživel in preživel. Predvsem se je 

hvalil, kako uspešen in bojevit partizan je bil. Sicer pa se 

pri nas ni dolgo zadrževal, moral je oditi na pot, s 

kakšnim ciljem nam ni zaupal.  

Dober teden za Jožetom se je pri nas oglasil njegov brat 

Ferdo. Tudi on je bil partizan. Pri nas je prespal eno noč 

in že naslednji dan je moral tudi on hitro na pot. Pred 

odhodom si je še izposodil večji kovček z zagotovilom, 

da ga bo kmalu vrnil. A vrnil ga ni nikoli. Kasneje smo 

izvedeli, da je Ferda vzel na piko politični komisar 

njegove vojaške enote. Da bi si rešil življenje, je zahodno 

od Dravograda preplaval Dravo in zbežal v Avstrijo. 

Izvedeli smo tudi, da je komisar Ferda obdolžil vohun- 

stva v korist Nemcev. Če ne bi pobegnil, bi bil gotovo 

ustreljen. 
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Mitingi so ponekod potekali kar v gozdu, torej tam, kjer 

so se partizani počutili najbolj domači. Udeležil sem se 

enega, ki je potekal v gozdu blizu Krašnje v Črnem 

grabnu. Po prihodu sem najprej opazil velikega vola, ki 

se je na ražnju nad ognjem cvrčeči vrtel. Nisem se še 

povsem približal, ko k meni pristopi partizan in mi po- 

nudi velik kos volovskega mesa. Da ga ne bi užalil, sem 

ga vzel. Ko sem vanj ugriznil, se je iz mesa pocedila kri, 

kar mi je vzelo tek. Sicer pa sem napol pečeno meso bolj 

žvečil kot grizel. Tako so jedli tudi drugi.  

Na mitingu se nisem dolgo zadrževal, čeprav je bilo na 

njem zelo veselo. Partizanskih mitingov se od tedaj ni- 

sem več udeleževal, bilo pa jih je še precej.  

 

Partizani so v Mengšu proslavljali zmago na naslednji 

način. Za Kančevim vrtom pod Gobavico so postavili 

velik lesen oder, na katerem so dobili prostor partizanski 

oficirji in vidnejši aktivisti OF (Osvobodilne fronte). 

Sledilo je več govorov, vmes pa petje partizanskih pesmi. 

Med gosti mi je vzbudil posebno pozornost oficir z 

ruskimi epoletami kapetana OZNE. Prepoznal ga nisem, 

izvedel pa sem, da je Rožmanov Tone, po domače Šun- 

karjev iz mengeške Pristave, poznan kot partizanski 

likvidator. Kasneje sem izvedel, da so Toneta, po poklicu 

je bil mesar, zaradi nekih nepravilnih dejanj med vojno 

zaprli in mu odvzeli čin kapetana. Zaprt ni bil dolgo. 

Sicer pa je kot VOS-ovec, kasneje član OZNE deloval na 

širšem območju Kamnika, Mengša in Domžal. Imel je 

vidno vlogo tudi pri likvidacijah na Moravškem. 

V času proslavljanja zmage pa v gozdovih vendarle še ni 

bilo povsem varno. V njih so se skrivali odpadli četniki, 
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ustaši in drugi z okupatorjem povezani ljudje. Zaradi te 

nevarnosti otroci takoj po vojni nismo hodili v gozd. 

Verjetno pa smo se teh ljudi bolj bali tudi zaradi 

propagande nove komunistične oblasti. 

Ko sem se neko popoldne zadrževal blizu Drnovega, 

opazim v gozdu dva oborožena človeka: eden od njiju je 

imel v rokah mitraljez, drugi brzostrelko. Sklonjena sta 

tekla proti južnemu delu ravninskega gozda. Bila sta bra- 

data in oblečena v črno vojaško uniformo, na osnovi če- 

sar sem sklepal, da sta četnika.  

Otroci pa smo morali biti pazljivi tudi drugače, na drugih 

področjih. Ko se nekega toplega popoldneva odpravim 

do globokega tolmuna v reki Pšati, je bilo ob njem zbra- 

nih že več otrok, namenjenih, da se skopajo. Ko prvi 

hoče skočiti v vodo, bližajoči se partizan zavpije: »Poča- 

kajte, ali ne vidite, da so v vodi aktivirane italijanske 

ročne bombe«. Šest jih je bilo in ravno ena od takšnih 

ročnih bomb je pred dobrim letom in pol ubila tri men- 

geške otroke, dvema pa je iznakazila obraz z uničenjem 

vida. 

Takoj ob prihodu je partizan previdno stopil v vodo in od 

tod zmetal na površje že aktivirane bombe. Pred tem pa 

smo približno trideset metrov od Pšate zaradi varnosti 

legli na tla. Vse bombe so eksplodirale. Ko je partizan z 

metanjem bomb končal, je rekel: »Zdaj je v vodi varno, 

lahko skočite vanjo in zaplavate«, kar smo z veseljem 

storili. 

 

Po koncu druge svetovne vojne se je hrana precej spre- 

menila, na boljše. Prihajali so UNRA paketi, tako smo jih 

imenovali zato, ker so prihajala iz Združenih držav Ame- 

rike (ZDA). V paketih so bila živila, v nekaterih pa tudi 
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oblačila in obutev. Od oblasti odmerjeno količino hrane 

smo prejemali na osnovi mesečnih živilskih nakaznic, 

ostalo blago pa bolj ali manj po dobrih zvezah. Naša 

družina teh paketov 

z oblekami in čevlji 

ni nikoli prejela. 

Precej časa po vojni 

smo prejemali tudi 

nam tujo, a zelo 

hranilno sojino mo- 

ko, pa tudi jajca in 

mleko v prahu. 

Kruh iz sojine moke 

mi ni preveč prijal, 

imel je čuden, neo- 

bičajen okus. 

 

Z novo oblastjo smo dobili tudi nov denar. Dinar je 

zamenjal nemške »Reichssmarke«. Za eno nemško mar- 

ko smo pri menjavi dobili tri dinarje, kar je bilo v pri- 

merjavi s prejšnjo valuto zelo malo.  

 

Pouk v osnovni šoli, in to v šestem razredu, sem na- 

daljeval v začetku septembra 1945. Učitelji so bili zopet 

Slovenci. Za ravnatelja šole je bil od oblasti imenovan 

učitelj Izidor Smole iz Malega Mengša. Ker se je v letu 

1945/46 šola končala s šestim razredom, sem toliko raz- 

redov osnovne šole tudi zaključil z najvišjo, odlično 

oceno. 

V osnovni šoli smo imeli zelo preproste učne pripomoč- 

ke: črno tablo, belo kredo, palico, veliko ravnilo in tri- 

kotnik. V svoji torbi sem imel poleg zvezkov še radirko, 

V letu 1897 zgrajeno šolsko poslopje v 

Mengšu. V njej sem po vojni zaključil 

šesti razred šole in triletno vajeniško šolo. 
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svinčnik in navadno pero z lesenim držalom za na- 

makanje v črnilo (tinto). 

Šolanje sem nadaljeval na triletni vajenski šoli v Mengšu 

(1946–1949), katere ravnatelj je bil Ivan Keržan. Čeprav 

sem si srčno želel nadaljevati šolanje v nižji gimnaziji, 

mi oče tega ni pustil. Zahteval je, da se pri njem kot sa- 

mostojnemu obrtniku izučim za mizarja. Kljub nas- 

protovanju, a v upanju, da bo oče vendarle popustil, sem 

si nabavil zvezke in drugi pribor za gimnazijo. Ko se je 

pouk v gimnaziji v Domžalah začel, sem kljub očeto- 

vemu nasprotovanju odšel tja. Oče je od togote vpil za 

menoj: »Če boš šel v gimnazijo, nimaš več vstopa do- 

mov!« Med potjo proti Domžalam sem se boril sam s 

seboj, ali naj vztrajam ali naj popustim. Bil pa sem šibak, 

popustil sem nekako na sredini polja med Mengšem in 

Rodico. Vrnil sem se, a tedanja bolečina se je globoko 

zakoreninila v meni za vse življenje. 

Ob prihodu domov me je oče kot 13-letnega otroka takoj 

napotil v delavnico k delovni mizi (ponku).  Na mizo je 

pritrdil pet centimetrov debel in štiri metre dolg lesen 

ploh, mi dal v roko ročno žago in zahteval, da ga po- 

dolžno razžagam na dva dela. Žaganje ploha je bilo zame 

kot še nedoraslega otroka izredno težavno, naporno. Hi- 

tro sem se utrudil. A oče ni popustil. Plohe sem moral 

ročno žagati skoraj tri mesece, pri tem pa poslušati nje- 

govo nejevoljo: »Če boš tako žagal, se ne boš nikoli 

naučil.« 

V prvem poletju mojega dela in mučenja v domači mi- 

zarski delavnici so na travniku za našo hišo kot za izziv 

postavili velik vrtiljak. V vrtenje so ga ob glasni glasbi 

poganjali moji sošolci in prijatelji iz osnovne šole, se 

smejali in zabavali.  
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Kako je življenje lahko kruto, oni na prostem, jaz pa v 

verigo priklenjen, spoten in utrujen od dela, katerega 

zaradi pritiska nisem in nisem mogel vzljubiti. Ali je to 

moja usoda? Ne, ni! Sem si dopovedoval. Minilo bo. 

Postal bom svoboden in delal bom tisto, v kar me po- 

ganja notranja skrivnost, kar ne bo koristilo le meni, am- 

pak tudi drugim. Hvaležen in vesel sem, da mi je stvarnik 

dal voljo in moč za uresničevanje teh ciljev. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kratka biografija   
 

Marko Žerovnik se je rodil 

leta 1932 v Mengšu. Po os- 

novni in vajeniški šoli se je 

izučil za mizarja ter hkrati 

končal nižjo večerno gimna- 

zijo in nato srednjo tehnično 

šolo na lesarski smeri. Po 

nekaj letih se je vpisal na Fi- 

lozofsko fakulteto Univerze 

v Ljubljani, smer Geografija, 

Dr. Marko Žerovnik 

geograf, kartograf in 

svetovni popotnik 
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kjer se je na željo vodstva med študijem zaposlil kot 

kartograf. Za študijsko nalogo Elementi geografskopo-

pulacijskega razvoja celjske občine med leti 1869–1960 

je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Po končanem 

študiju se je čez nekaj let zaposlil kot geograf in karto- 

graf na Inštitutu za geodezijo in fotogrametrijo v Ljub- 

ljani, kmalu zatem pa na željo akademika prof. dr. Sveto- 

zarja Ilešiča kot raziskovalec in vodja Kartografskega 

zavoda na Geografskem inštitutu Antona Melika pri 

SAZU-ju v Ljubljani. Nekaj let je deloval tudi kot samo-

stojni kulturni delavec na področju aplikativne kartogra- 

fije. 

Po študiju na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga je za- 

ključil s pridobitvijo strokovnega naslova univerzitetni 

diplomirani geograf, je čez nekaj let nadaljeval podiplo- 

mski študij na zagrebški univerzi (Prirodno matematički 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Končal ga je z uspešnim 

zagovorom magistrskega dela Preučevanje o aplikaciji 

kartografskih metod na primeru razvoja naselij v občini 

Kamnik in leta 1980 postal magister naravoslovnih zna- 

nosti s področja geografije. Nato se je lotil obsežnega 

dela pri pripravi doktorske naloge Koncepcija in aplika- 

cija kartografije v izobraževalnem sistemu. Zagovarjal jo 

je leta 1989 na že omenjeni zagrebški univerzi, ki ga je 

tudi promovirala za doktorja naravoslovnih znanosti s 

področja geografije. 

 

Biografija, ki jo je napisal Jožef Pavlič 

Dr. Žerovnik se je na področju kartografije izkazal s šte- 

vilnimi in raznolikimi deli. S kartografskimi prikazi je 

opremljal geografske učbenike, izdeloval šolske atlase in 

zemljevide. Z zemljevidi in diagrami je opremil Zemlje- 
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pis za 6. razred osnovne šole; Zemljepis za 7. razred 

osnovne šole (Sovjetska zveza in neevropske zemljine); 

Zemljepis Jugoslavije za 8. razred osnovne šole; Občo 

geografijo: priročnik za gimnazije in druge srednje šole; 

Regionalno geografijo: Evropa s Sovjetsko zvezo za 2. 

razred gimnazij in drugih srednjih šol; Regionalno geo- 

grafijo za 3. razred gimnazij in drugih srednjih šol; Vaje 

iz geografije za 1., 2., 3. in 4. razred gimnazij in druge 

srednje šole; učbenik Naša domovina SFR Jugoslavija: 

spoznavanje družbe; Moj prvi atlas: učbenik za 3., 4. in 

5. razred osnovne šole; Atlas prirode i društva za 3. in 4. 

razred osnovne škole (za hrvaške osnovne šole). Po uč- 

beniku za 6. razred osnovne šole je prvi začel zemljevide 

in diagrame prikazovati v učbenikih večbarvno, s čimer 

je dosegel bistveno večjo vizualno učinkovitost.  

Dr. Žerovnik je priredil in izdelal zemljevide Slovenije 1 : 

500.000 (doživel sedemnajst ponatisov), Slovenija – turi- 

stični zemljevid v merilu 1 : 400.000, Julijske Alpe – pla- 

ninski zemljevid v merilu 1 : 75.000 in Avtokarta Slove- 

nije v merilu 1 : 400.000 ter mestna načrta Ljubljana 1 : 

10.000 in Maribor 1 : 10.000. Priredil in dopolnil je 

Selanov zemljevid Slovenija – turistični zemljevid v 

merilu 1 : 300.000. Po Selanovi zasnovi je kot soavtor 

dokončal stenski zemljevid Slovenije v merilu 1 : 

150.000. Prvi v Sloveniji je Triglav označil z višino 2864 

m (prej 2863 m), kar so zatem sprejeli tudi geodeti. 

Dr. Žerovnik je napisal tudi več demografskih študij s 

kamniškega, komendskega in mengeškega območja: De- 

mografsko geografska problematika osnovnega šolstva v 

Komendi (1990); Regionalni pristop k izdelavi demo-

grafskih in gospodarskih kazalcev na območju občine 

Kamnik – Študijska analiza in program preoblikovanja 
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občine Kamnik v predlagane nove občine – posebej za 

sedanjo občino Kamnik in posebej za predvidene občine 

Kamnik, Kamniška Bistrica, Komenda in Tuhinjska doli- 

na; Demografski kazalci za potrebe šolskega okoliša 

Komenda – Moste; Geografski elementi in faktorji v pro- 

storskem načrtu občine Komenda; Demografija in stro- 

kovne podlage za planske potrebe občine Mengeš za 

obdobje 2000–2020; Občina Komenda 1994–2004 – De-

mografski gospodarski vpogled; Demografska študija o 

predšolskih otrocih v občini Komenda v obdobju 2008–

2025; Vodnik po Komendi in okolici – soavtor Jožef 

Pavlič.    

Uredil je knjigo Občina Komenda, Življenje od kamene 

dobe do danes in zanjo napisal devet strokovnih pri- 

spevkov.  

V raznih strokovnih izdajah je bilo objavljenih več nje- 

govih kartografskih prikazov in pisnih prispevkov. 

V dveh knjižicah V iskanju zavetja je zbral in objavil: 

Vsem žrtvam druge svetovne vojne iz komendske občine 

in Zamolčanim žrtvam druge svetovne vojne iz Komen- 

dske občine. V samozaložbi je izdal knjigo: Marko Žerov- 

nik, po Trnovi poti. 

V glasilu občine Kamnik Kamniški občan in glasilu 

občine Komenda Aplenca, ki ga je soustanovil leta 1992, 

je objavil več demografskih, potopisnih in drugih pris- 

pevkov, tudi o lokalni samoupravi. 

15. maja 2001 je od občine Komenda prejel priznanje za 

spontano pomoč in sodelovanje. 

Za uspešno in odmevno strokovno, raziskovalno, aplika- 

tivno, pedagoško in organizacijsko delo na področju slo- 

venske geografije in društvene dejavnosti je 9. maja 2002 
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prejel najvišje slovensko stanovsko priznanje – zlato 

plaketo Zveze geografskih društev Slovenije. 

8. oktobra 2015 je od Gorniškega kluba dr. Henrik Tuma 

prejel priznanje in plaketo za ustanovitev kluba ter dvaj- 

setletno zvestobo in predavateljsko vlogo. 

Dr. Marko Žerovnik je z ženo dr. Angelco obiskal številne 

dežele sveta in se kot velik ljubitelj gora povzpel na mno- 

ge zahtevne domače in tuje vrhove: Grossglockner (3798 

m), Ortler (3905 m), Mont Blanc (4810 m), Mount Kenya 

– Point Lenan (4985 m), Kilimandžaro (5895 m) in dru- 

ge. Te vzpone in popotovanja je tudi podrobno opisal ter 

jih občudovalcem gora in manj znanih dežel in krajev 

približal v besedi in sliki.  

Veliko svojih moči in znanja je namenil prav rojaku 

kartografu Ivanu Selanu. Je pobudnik in obenem najza- 

zslužnejši za ureditev stalne razstave njegovih kartograf- 

skih del  in  dokumentarnega   gradiva  v  prostorih   nek- 

danje Glavarjeve bolnišnice v Komendi. Z monografijo 

Od ponarejanja denarja do slavnega kartografa je dr. 

Marko Žerovnik Ivana Selana trajno umestil v med- 

narodni, slovenski in komendski zemljepisni in kartograf- 

ski prostor. 
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Predniki in sorodniki avtorja te 

knjige  

 
 

RODBINA ŽEROVNIK 
 

Mihael Žerovnik, praprapraoče. Po podatkih, ki mi 

jih je posredoval dr. Božo Otorepec, zgodovinar in 

znanstveni svetnik na Slovenski akademiji znanosti in 

umetnost v Ljubljani, se sme sklepati, da rod Mihaela 

Žerovnika izhaja iz Vrhovcev pri tedanji Ljubljani. Tam 

naj bi živel njegov oče s priimkom ŽEROVNIK (ime ni 

poznano), kmet-svobodnjak, s samosvojim grbom. 

Mihael se je poročil s Heleno Koncilja, roj. v Malem 

Mengšu. 

 

Anton Žerovnik, prapraoče, je bil rojen v letu 1795 

v Malem Mengšu št. 17. Poročil se je z Marijo Janežič. 

Od njunih otrok vem zgolj za Franceta, roj. 28 oktobra 

1822 in Katarino, roj. 20. novembra 1823, oba v Malem 

Mengšu št. 17.  

 

France Žerovnik, praoče, roj. 28. oktobra 1822 v 

Malem Mengšu št. 17. Podatki o njegovi ženi mi niso 

znani, le imena njuni otroci: 

1. France, roj. 14. oktobra 1858, umrl 3. 

novembra 1935. 

2. Jožef, roj. 5. aprila 1861, umrl 12 marca 1935, 
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3. Antonija, roj. 1. junija 1865, umrla 28. 

januarja 1929. 

 

France Žerovnik, stari oče, roj. 14. oktobra 1858 v 

Malem Mengšu št. 17. Poročil se je 25. februarja 1889 z 

Johano(Ivano) Cerar, roj. 11. maja 1856 na 

Škrjančevem št. 3 pri Radomljah. Johana  je umrla 2. 

aprila 1924, France pa 3. novembra 1935. Imela sta šest 

otrok, ti so bili: 

1. Frančiška, roj. 12. januarja 1890, umrla 6.   

julija 1906. 

2. Helena, roj. 23. aprila 1891, umrla 4.  

februarja 1981. 

3. Mihael, roj. 14. septembra 1892, umrl   

leta 1944. 

4.   Janez, roj. 8. julija 1895, padel na soški fronti  

       junija 1917. 

4. Štefan, oče, roj. 28. decembra 1896, umrl 21.  

oktobra 1971. 

5. Terezija, roj. 12. oktobra 1898, umrla 9.  

februarja 1982. 

 

 

RODBINA CERAR 

 

Jakob Cerar, praoče roj. 14. oktobra 1810 na 

Škrjančevem št. 3. Poročil se je s Terezijo Šarc, roj. leta 

1814 na Homcu. Imela sta devet otrok. Živeli so na 

Škrjančevem št. 3. 

Otroci: 

1. France, roj. 24. oktobra 1840. 



 

 

127 

 

2. Mihael,, roj. 25. septembra 1844, umrl je 31. 

julija 1874. 

3. Marija, roj. 29. junija 1846, 

4. Terezija, roj. 13. oktobra 1847. 

5. Valentin, roj. 7. februarja 1849, umrl je 7. marca 

1874. 

6. Jakob, roj. 1. avgusta 1854, umrl je 10. avgusta 

1865. 

7. Johana, stara mati, roj. 11. maja 1856, umrla je 2. 

aprila 1924. 

8. Helena, roj. 13. avgusta 1858. 

9. Johan, roj. 10. avgusta 1860. 

 

Johana Cerar, stara mati, roj. 11. maja 1856 na 

Škerjančevem št. 3. 25. februarja 1889 se je poročila s 

Francem Žerovnikom, roj. 14. oktobra 1858 v Malem 

Mengšu št. 17. Imela sta šest otrok. Živeli so v Malem 

Mengšu št. 17. Johana (Ivana) je umrla 2. aprila 1924, 

France pa 3. novembra 1935.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Žerovnik, teta, 

roj. 23. aprila 1891. 
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Mihael Žerovnik, stric, 

roj. 14. decembra 1892. 

Štefan Žerovnik, oče, 

roj. 28. decembra 1896. 

Terezija Žerovnik, teta, 

roj. 12. oktobra 1898. 
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RODBINA PLANINC 
 

France Planinc, prapraoče, roj. na Korenu št. 2 nad 

Zlatim Poljem. Poročil se je z Marijo Korošec. Živeli so 

na Korenu št. 2. Od njunih otrok so mi poznani naslednji 

štirji: 

 

1. Terezija, podatki o rojstvu mi niso znani. 

2. Gregorij, podatki o rojstvu mi niso znani. 

3. Jožef, roj. 12. marca 1818. 

4. Elizabeta (Elisa), roj. 9. avgusta 1924. 

 

Jožef Planinc, praoče, roj. 12. marca 1818 na Korenu 

št. 2. Leta 1848 se je poročil s Katarino Oprešnik. Imela 

sta tri otroke. Živeli so na Korenu št. 2 nad Zlatim 

Poljem. 

 

Otroci: 

1. Katarina,  roj. 9. novembra 1849. 

2. Jožefa, roj. 4. februarja 1853. 

3. Lovrenc, roj. 9. avgusta 1858.  

 

Lovrenc Planinc, stari oče, roj. 9. avgusta 1958 na 

Korenu št. 2 nad Zlatim Poljem. 18. maja 1885 se je 

poročil z ovdovelo Heleno Cevec, roj. 22. maja 1853 na 

Stebljevku št. 3 v Tuhinjski dolini. Najprej sta s 

prvorojenci živela v Šmartnem v Tuhinju št. 17, nato v 

Kamniku, Novi trg št. 14, zatem v Velikem Mengšu št. 

23. Helena je umrla 29. oktobra 1908, Lovrenc pa 18. 

decembra 1934. Imela sta sedem otrok, ti so bili: 
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1. Jožef, roj. 27. februarja 1886 v Šmartnem v 

Tuhinju št. 17, umrl 19. aprila 1888. Pokopan je v 

Šmartnem v Tuhinju.  

2. Terezija, roj. 25. septembra 1887 v Šmartnem v 

Tuhinju št. 17, umrla 3. oktobra 1887. Pokopana 

je v Šmartnem v Tuhinju. 

3. Johana (Hana), roj. 15. decembra 1889 v 

Šmartnem v Tuhinju št. 17, umrla je 25. decembra 

1975. Pokopana je v Mengšu. 

4. Justina, roj. 24. aprila 1891 v Kamniku, Novi trg 

št. 14, umrla 4.  aprila 1892. Pokopana je na 

Žalah v Kamniku. 

5. Matevž, roj. 18. septembra 1893 v Velikem 

Mengšu št. 23, umrl 26. novembra 1893. Pokopan 

je v Mengšu. 

6. Marija, mati, roj. 9. decembra 1895 v Velikem  

Mengšu št. 23, umrla 10. maja 1962. Pokopana je 

v Mengšu.  

7.   Jožefa, roj. 14. marca 1897 v Velikem Mengšu št.   

      umrla 30. januarja 1978. Pokopana je v Mengšu. 

 

 

RODBINA MODRIJAN 

 

Tomaž Modrijan, prapraoče, roj. 7. decembra 1779 

na Stebljevku št. 3 v Tuhinjski dolini. Poročil se je z 

Getrudo Grošelj, roj. 29. decembra 1793. Imela sta sina 

GREGORJA, ki je po njima podedoval kmetijo na 

Stebljevku št. 3. O morebitnih drugih otrocih ni  

podatkov. Tomaž Modrijan je umrl v letu 1854, kdaj je 

umrla Getruda, ni znano.   
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Gregor Modrijan, praoče, roj. 6. aprila 1809 na 

Stebljevku št. 3 v Tuhinjski dolini. Poročil se je s 

Terezijo Lomovšek, roj. 2. oktobra 1813. Živeli so na 

Stebljevku št. 3. Gregor Modrijan je umrl leta 1874, kdaj 

je umrla Terezija, ni znano. Imela sta osem otrok, ti so 

bili: 

 

1. Tomaž, roj. 21. decembra 1838, umrl je leta 1882. 

2. Marija, roj, 20. junija 1840. 

3. Pavle, roj. 29. junija 1841, umrl je leta 1915. 

4. Franc, roj. 28, marca 1843, umrl je leta 1872. 

5. Luka, roj. 8. oktobra 1845. 

6. Jakob, roj. 21. julija 1847. 

7. Gregor, roj. 20. aprila 1850. 

8. Helena, stara mati, roj. 22. maja 1853, umrla je 

29. oktobra 1908. 

 

Helena Modrijan, stara mati, roj. 22. maja 1853 na 

Stebljevku št. 3 v Tuhinjski dolini. Poročila se je z 

Lovrencem Planincem, roj 9. avgusta 1958 na Korenu št. 

2 pri Krašnji. Najprej sta živela v Šmartnem v Tuhinjski 

dolini, št. 17, nato v Kamniku, Novi trg št. 14, zatem pa v 

Velikem Mengšu, št. 23. Z Lovrencem Planincem je 

imela sedem otrok (glej str. 129-130). 
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Lovrenc Planinc, roj. 9. avgusta 

1858, ob njem hčerki Johana 

(desno) in Jožefa. 

Marija Planinc (desno), Jožefa 

Planinc (levo). 
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Johana Planinc, teta, roj. 

15. decembra 1889. 

Marija Planinc, mati, 

roj. 9. decembra 1895. 

Jožefa Planinc, teta, 

roj. 14. marca 1897. 
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