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ZAHVALA 

Najprej bi se rada zahvalila svojemu mentorju, profesorju Božu Repetu, in osebju 

Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici za vse koristne napotke in nasvete, ki so me pri mojem 

diplomskem delu usmerjali v nadaljnje raziskovanje. 

Predvsem pa gre zahvala mojim najbližjim - staršem, sestri in noni Minki - ki so mi vseskozi 

stali ob strani, me spodbujali, ko sem že obupovala in so se mi zdele ovire na moji poti 

prevelike, ter me tolažili ob padcih in se hkrati z mano navduševali ob uspehih in vzponih. 

Prav posebna zahvala pa gre nonotu Ivanu, ki me je v mojih rosnih letih seznanjal z različno 

literaturo in mi s svojimi spomini in izkušnjami na vojna leta približal zgodovino in me hkrati 

navdušil zanjo ... 



1. UVOD 

Namen diplomske naloge je prikazati razmere, v katerih so živeli prebivalci vasi Podraga 

po drugi svetovni vojni, ko je oblast prevzela KP in začela uvajati sistem administrativnega 

socializma. 

Uvodnemu orisu same vasi in zgodovinskih dogodkov v Podragi sledi v osrednjem delu 

diplomske naloge predstavitev razmer skozi posamezne teme, kot so politična ureditev, 

obnova, socialno stanje, preskrba, kmetijstvo, vse tja do kulturnih dejavnosti. Posamezna 

poglavja in podpoglavja se začenjajo s splošno predstavitvijo problematike na osnovi 

zbrane literature, v nadaljevanju pa nato sledi oris razmer na obravnavanem območju s 

pomočjo gradiva iz fonda Krajevnega ljudskega odbora Podraga (KLO Podraga), Šolske 

kronike OŠ Podraga in fonda Okraj nega komiteja KPS za Vipavsko. Na koncu diplomske 

naloge pa so podane še moje sklepne misli in povzetek celotnega dela. 

Izdelava diplomske naloge je zasnovana na kabinetnem delu. Najprej sem se na podlagi 

literature seznanila s splošnimi razmerami v Jugoslaviji in Sloveniji ob koncu druge 

svetovne vojne in v naslednjih desetih letih, nato pa sem odšla v Pokrajinski arhiv v Novi 

Gorici. Tu sem natančno pregledala fond KLO Podraga, ki obsega 13 fascikJov in II knj ig 

(delovodniki, blagajniške knjige). 

Za leto 1945 je ohranjeno zelo malo gradiva, le 1 fascikel , v katerem so le trije zapisniki, 

eden iz seje Krajevnega narodnoosvobodilnega odbora (KNOO) in dva zapisnika zbora 

volivcev. V tem fasciklu je še nekaj splošnega pisarniškega poslovanja, spisi so deloma 

oštevilčeni, deloma ne. Delovodnik ni ohranjen. Tudi za leto 1946 delovodnik ni ohranjen. 

Spisi so deloma oštevilčeni, deloma ne, nekaj jih je celo brez datumov in brez delovodnih 

številk. Blagajniška knjiga za leto 1946 je shranjena pri letu 1947, ker ta obsega obe leti. 

Posebnost leta 1947 je v tem, daje v tem letu knjiženje spisov začeto dvakrat. Prvič od 13. 

1. 1947 s številko 1 in teče zaporedoma do številke 137, 29. 3. 1947. Nato začne spet s 

številko 1 in teče do konca leta. Spisi pa so ohranjeni v glavnem od meseca marca naprej, 

ko začnejo z drugim številčenjem. Z začetka leta je samo par spisov. Za leto 1947 so 

ohranjeni tudi dostav na knjiga kontrolnih kreditov, blagajniška knjiga in delovodnik. Za 

leta od 1948 do 1952 so ohranjeni delovodniki in blagajniške knjige. Spisi so večinoma vsi 
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oŠtevilčeni. Pri letih 1951 in 1952 so posebej spravljena razna potrdila in sečna dovoljenja. 

V posebnem fasciklu so shranjeni statistični podatki za čas od leta 1945- 1952: popisi 

živine, zemljišč, državljanska knjiga. Za vsa leta pa je značilno, da je ohranjeno malo 

lastnega gradiva. Večinoma gre za dopise, ki jih je KLO Podraga dobival z višjih inštanc, 

predvsem iz Okraj nega ljudskega odbora Gorica (OLa Gorica). Kopije odgovorov na te 

dopise so le redko ohranjene. Skoraj redno pa je dopisu pod isto delovno številko priložen 

spis, iz katerega je razvidno, da so odgovor poslali. 

Šolska kronika je shranjena na mikrofilmu, in sicer od leta 1864 do konca delovanja OŠ v 

Podragi leta 1963. Sama sem uporabila le obdobje od leta 1943 do 1952. V njej sem našla 

veliko zanimivih podatkov o sami vasi in življenju v njej. 

V fondu Okraj nega komiteja KPS za Vipavsko sem pregledala le poročila, ki jih je 

sekretarka celice pošiljala na okraj in iz nj ih skušala razbrati, kako so delovali, kako so 

gledali vaški člani partijske celice na Cerkev in prebivalce vasi, ki niso bili toliko »za našo 

stvar«. 
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2. PODRAGA 

2.1. PODRAGA 

Strnjena vas v Zgornji Vipavski dolini ob vznožju Vrhov pod vrhom sv. Socerba (555m). 

Hiše ob stranski cesti, ki se oddeli od glavne vipavske ceste v bližnjem Podnanosu kraj 

Mrzlega potoka; ta se pri Dobradu izliva v Močilnik. Deli vasi: Bitnja, Dolenja vas, 

Srednja vas, Gorenja vas, Gorica, Jegno, Kočevje. Pripadajoči zaselek Grbci. Močna 

burja.Skrbni živinorejci in vinogradniki. Mlajša delovna sila odhaja dnevno v Podnanos, 

Vipavo in Ajdovščino. V ravnini travniki in njive; med poljskimi pridelki največ koruze in 

krompirja. Na pobočjih vzhodno in zahodno od vasi vinogradi; dobra sortna vina; precej 

sadnega drevja, zlasti češenj. Pomembna živinoreja, sivorjava pasma. Na Nanosu pri 

Podraški bajti senožeti; više gozdne parcele. Nad Podrago izvir Škabovec z dobro vodo; 

vzhodno od njega Kočevski potok, ki priteka iz Globotine. Z Vrhov priteka več voda, med 

njimi Podgreben, ki nikdar ne usahne, in šibkejši Škabovec, ki priteka izpod Ovšce. Po 

združitvi obeh nastaja Mrzli potok, na katerem so stal i pri Dobradu žaga, mlin in stope za 

čreslo; 1. 1952 so jih porušili do temeljev. Zdaj obratuje ob Mrzlem potoku le en mlin. V 

cerkvi sv. Mohorja in Fortunata sliki J. Wolfa in P. Kuhnla. V bližini med zadnjo vojno 

porušene cerkve sv. Socerba, keltsko grobišče . Vaška knjižnica iz 1. 1864, ena prvih na 

Slovenskem, Čitalnica 1. 1868. V starem šolskem poslopju ima prostore prosvetno društvo 

Edinost. Leta 1887 so se vaščani množično uprli cerkveni gosposki in so nekateri prešli v • 
pravoslavje. Med NOB je vas množično sodelovala; 25 padlih borcev in talcev. Od tod 

doma: Jožef Peter Mislej (1761- oko 1840), medicinski in filozofski pisatelj; Anton Žgur 

(1845-1908), gospodarski delavec in publicist; France Žgur (1866-1939), pesnik.I 

Podraga, naselje v zgornji Vipavski dolini ob vznožju Vipavskih brd ob cesti proti 

Podnanosu v občini Vipava, 345 prebivalcev. Poleg intenzivnega kmetjistva (poljedelstvo, 

sadjarstvo, vinogradništvo) je razvita govedoreja; precej prebivalcev je zaposlenih v 

Ajdovščini in Vipavi. Na hribu sv. Socerb (555m) so razvaline med 2. svetovno vojno 

porušene cerkve. Podraga je postala zaradi lege eno od središč partizanskega gibanja v 

Vipavski dolini. Rajonski odbor OF je bil ustanovljen julija 1942, od jeseni pa sta v bližini 

kraja delovali kurirska postaja in ciklostilna tehnika; 18. 12. 1942 so italijanski vojaki 

I Krajevni leksikon Slovenije, DZS , LjUbljana 1968. 
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postajo napadli. zatem pa aretirali vse moške v vasi ter jih odvedli v Trst. Po kapitulaciji 

Italije se je na tem območju zadrževalo več pokrajinskih odborov partizanskih civilnih 

organizacij; 25. 6. 1944 je bilo v vasi predvolilno zborovanje za zgornjo Vipavsko dolino. 

ki se ga je udeležilo približno 1200 Ijudi2 

• 

2 Enciklopedija Slovenije. MK. Ljubljana 1995. geslo: Podraga. 
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Podraga v Franciscejskem katastru, AS 176, Katastrska občina A 127, A 127 A02 
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Podraga na razglednici okrog leta 1900 

Letalski posnetek Podrage danes, Marjan Močivnik, Dobravlje, Studio Ajd 
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2.2. PODRAGA DO PRVE SVETOVNE VOJNE 

Najstarejša, doslej znana, pisna omemba Podrage je v popisu posesti oglejske patriarhije, 

kjer je v letu 1300 omenjenih tudi sedem kmetij v Podragi (Podrach)3 Skoraj dvesto let 

pozneje se v urbarju za Vipavo iz leta 1499 navaja, da ima vipavsko gospostvo na neki gori 

v Podragi (Podrag) desetino od vina v celoti, podložniki pa so dolžni opravljati tlako za 

grad.4 Nekako v to obdobje, 1465-1480, se datira tudi prvotna cerkev v Podragi, na kar 

kažejo ohranjena kamnoseška znamenja na vogalnih kamnih sedanje cerkve, ki so jih, kot 

ostanke stare cerkve, očitno uporabili pri gradnji nove5 Še vedno ostajajo nepreverjena 

ustna izročila in zapisi v starejši literaturi o najdbah na griču nad vasjo, kjer se zdaj 

obnavlja cerkvica sv. Socerba, ki bi lahko dokazovale starejšo naselbino. Tudi gomilasti 

nasipi nad vasjo, ki bi lahko spominjali na žarna grobišča, so bili pred leti razsuti, ne da bi 

odkrili svojo skrivnost6 

Podraga se omenja tudi v urbarjih graščine v Ložah (od 1788 dalje), pa tudi v urbarju 

cerkve Device Marije v Logu (1717). Zelo zanimivi pa so podatki v katastru cesarice 

Marije Terezije, t. i. Terezijanski kataster, v katerem je popisano tudi stanje zemljiške 

posesti v Podragi za leto 1748, predvsem obdelovalnih površin, seveda na podlagi 

lastništva posameznih samostojnih posestnikov in okoliških zemljiških gospodov7 

Pozornost nam pritegnejo predvsem vinogradi, ki so bili očitno glavni vir dohodkov. 

Takrat so se vinogradi širili visoko po gričih nad vasjo. Nanje danes spominjajo le še 
• 

ostanki zidov v zaraščenih gozdnih parcelah (po domače »mejah«, kajti pravi gozd je po 

vaškem izrazoslovju le na Nanosu), ki so zadrževali polzenje zemlje na strmih pobočjih. 

Tako urbarji kot kataster nam pri navedbah podložnikov odkrivajo razvoj priimkov. 

Nekateri so prisotni še danes, drugi so izginili oziroma jih danes srečujemo v sosednjih 

vaseh. 

To najstarejše obdobje dopolnjuje tudi plemiška diploma družine Mašič, ki se Je žal 

izgubila, njen prepis pa se je ohranil v župnijskem arhivu. Z njo je cesar Ferdinand III. leta 

1652 podelil plemiški naslov Mašičem, ki so pred Turki pribežali iz Bosne. 

J Thesaurus ecclesiae Aquilejensis, opus saeculi XIV, 1847. 
4 Kos, Milko, Srednjeveški urbarji za Slovenijo, Urbarji slovenskega Primorja, Ljubljana 1954, str. 252. 
'Peskar, Robert, Gotska arhitektura na Goriškem, Stavbarske delavnice 1460-1530, Nova Gorica 1999. 
6 Topografija ZVND Nova Gorica. 
7 

Terezijanski kataster, Postojnska kresija, posamezna zemljiška gospostva, ARS. 
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Zunanja podoba vasi se je skozi stoletja močno spreminjala, vsekakor najhitreje v zadnjih 

petdesetih letih. Ohranili pa so se posamezni kamniti elementi (okvirji oken in vhodnih 

vrat - »vangerji«, stopnice, vodnjaki - »štime«, obzidana dvorišča z glavnimi vhodi -

»kalone«). Najstarejša letnica profane arhitekture 1743 je vklesana na vzhodnem portalu 

kleti na Joškovi domačiji, ki je v celoti spomeniško zaščitena , saj predstavlja izjemen 

etnološki spomenik s pregledom zgodovine razvoja ljudskega oblikovanja od 17. do 19. 

stoletja. 

Kakor vsaki vasi, tako tudi naši, oblikuje glavno podobo cerkev. Letnica 1690 na glavnem 

portalu priča o njenem nastanku. Pred tem je, najbrž na isti ali pa mogoče na drugi lokaciji , 

že dvesto let prej stala manjša cerkev, na katero morda opominja ohranjen kropilnik z 

letnico 1587. Markantno podobo daje cerkvi mlajši zvonik, zgrajen leta 1851, z izredno 

lepim zaključkom, do samega vrha iz klesanega kamna. 

Pestra in v slovenskem prostoru skoraj izjemna je zgodovina podraške župnije. Prvotno je 

Podraga spadala v vipavsko pražupnij o, od leta 1573 pa pod kaplanijo v Št. Vidu (današnji 

Podnanos). V njeno okrilje so spadale tri podraške cerkve. Kot prva je župnijska cerkev sv. 

Mohorja in Fortunata, v starejših dokumentih poimenovana po sv. Marjeti. V letu 1642 je 

bila posvečena cerkev sv. Socerba nad vasjo. Z dograditvijo cerkvice sv. Urbana leta 1758 

na polju pod vasjo pa je bil v Podragi ustanovljen beneficiat, kar je pomenilo nastanitev 

duhovnika v Podragi. Glavne župnijske pravice pa so še vedno pripadale Št. Yiškemu 

kaplanu oziroma pozneje vikarju. Šele po štiridesetletnemu prizadevanju in z odmevno 

potezo prestopa v pravoslavje leta 1889, so cerkvene oblasti končno dovolile ustanovitev 

samostojne župnije v naslednjem letu8 

Skoraj 130 let je bila Podraga tudi samostojna občina. V času Ilirskih provinc, ko so 

Francozi postavili prvo upravno ureditev, so Podrago vključili v občino Št. Vid9 Po 

odhodu Francozov je še vedno kot podob čina pripadala v glavno občino sosednje vasi Št. 

Vid. Takrat je naša vas obsegala 93 hiš s 425 prebivalciw Leta 1850 pa smo končno dobili 

svojo občino, z izvoljenim županom in občinskim starešinstvom. Vas se je širila in proti 

koncu stoletja že presegla 500 prebivalcev. Obenem pa se je dvigovala tudi na 

8 Spomenica župnije v Podragi. 
:oTelegraphe officiel , Provinces illyriennes, 25. I. 1812. 

Haupt - Ausweis uber die Einteilung des Laibacher Gouvernementsgebithes, Laibach 1817. 
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gospodarskem in kulturnem področju. II Leta 1927 je italijanska oblast Podrago spet 

priključila k Št. Vidu in vse do danes je pripadala pod druga občinska središča. 

Podražani so si tudi prizadevali, da bi dobili svojo šolo in tako otrokom ne bi bilo treba 

hoditi v sosednjo vas. Šolstvo so uredili s prvim osnovnošolskim zakonom cesarice Marije 

Terezije 1774, ko je skrb za osnovno šolo prevzela država. Takrat je Podraga spadala v Št. 

Viški - Podnanoški šolski okoliš. Triviaika, najnižja stopnja v takratni organizaciji šol je 

bila v Št. Vidu ustanovljena 1783. Leta 1864 je bilo s prizadevanjem takratnega 

podraškega župana ter ob podpori vipavskega dekana Grabrijana zgrajeno šolsko poslopje. 

V Podragi se je nato šola obdržala skoraj sto let, do 1963 leta in je ves ta čas dvigovala 

kulturno raven na vasi. Delovala je tudi v času prve in druge svetovne vojne. 

V Podragi je bila zelo živahna kulturna dejavnost. Dokaj zgodaj je bila v okviru 

vsesplošnega čitalniškega gibanja v drugi polovici 19. stoletja tudi v Podragi ustanovljena 

Kmetjiska čitainica, ki je imela svoj začasni odbor izvoljen že 1. septembra 1866. Ker pa je 

bilo članstvo očitno preveč liberalno usmerjeno, so morali skoraj dve leti čakati na 

potrditev statuta. 19. aprila 1868 je imela čitalnica ustanovno besedo, ki je bil »impozanten 

narodni shod«, kot je poročalo takratno časopisje. Sodeloval je tudi dr. Karel Lavrič, 

narodni buditelj , ustanovitelj tolminske čitalnice in govornik na ustanovnih zborih mnogih 

čitalnic ter taborih. Čitalnica je ustvarila izredno bogato knjižnico. Naročeni so bili na 

veliko takratnega časopisja, uprizarjali so razne igre, prirejali so shode in plese, rns:d njimi 

najbolj obiskano šagro sv. Marjete. Prav slednje je bilo v začetku 20. stoletja večkrat srž 

nasprotovanj med močno nastrojenima strujama liberalne in k:Ierikalne smeri. Očitno je 

prav iz teh razmer nastalo še eno kulturno društvo, in sicer leta 1904 Katoliško slovensko 

izobraževalno društvo. Obe društvi sta delovali do ukinitve pod fašizmom leta 1927. Člani 

čitalnice so še pravočasno odkupili knjige in jih poskrili po domovih. Po vojni pa so člani 

knjige vrnili, obnovili njeno delovanje in jo postopoma tudi širili. Društvo je sedaj 

delovalo pod imenom Prosvetno društvo Edinost še dobri dve desetletji po vojni. Redno so 

uprizarjali gledališke igre, ki so bile odmevne tudi v bližnji okolici. 

Težko bi našteli vse vaščane, ki so se trudili za kulturno podobo vasi. Posebej pa velja 

omeniti ljudskega pesnika Frana Žgurja, ki se je rodil v Podragi 1866, umrl pa 1939. V 

"Orlschaflen Verzeichniss, 1882, 1902. 
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Podragi je obiskoval enorazrednico, šolanje pa nato nadaljeval na Colu. Pozneje je odšel v 

Gorico, kjer je obiskoval nemško pripravnico (1878), vendar jo je že v drugem razredu 

zapustil zaradi težav z matematiko. Ker pa je kazal tudi slikarski talent ga je oče dal v uk k 

Ogrinu na Vrhniko. Zaradi domotožja se je kmalu vrnil nazaj domov. Leta 1881 je začel 

delati v očetovi trgovini, ki jo je pozneje tudi prevzel. V začetku prve svetovne vojne je bil 

zaprt na ljubljanskem gradu in kasneje skoraj leto dni interniran v Mittergrabernu v 

Avstriji . V času italijanske okupacije pa je bil zaradi privrženosti slovenstvu kar 

sedemnajstkrat zaprt. Kljub temu, da je končal samo osnovno šolo, se je s 

samoizobraževanjem naučil nemško, italijansko in srbohrvaško. Tako je v nemščino 

prevajal Aškerca, Gregorčiča , Jenka, Župančiča, Murna, Vilharja in Ibašnika, v 

slovenščino pa Shakespeara, Heineja, Gafonova. Svoje pesmice za otroke in odrasle je 

objavljal v številnih časopisih, revijah, koledarjih in zbirkah. Njegova edina samostojna 

pesniška zbirka za otroke paje izšla 1923. leta z naslovom Pomladančki. 

Drugi znan vaščan je bil Jožef Peter Mislej, ki se je rodil 1761 v Podragi. Gimnazijo je 

obiskoval v Ljubljani, po dveh letih bogoslovja je odšel na Dunaj. Tu je najprej študiral 

astronomijo, nato pa medicino. Na Dunaju je služboval kot zdravnik, bil je tudi mestni 

fizik v Kislu, nazadnje se je zaposlil v zdravilišču Tobelbad pri Gradcu, kot njegov 

ravnatelj. Umrl je okrog leta 1840 neznano kje. Ob opravljanju zdravniške službe se je 

posvečal predvsem filozofskemu delu. Svoje filozofsko delo je razložil v treh knjigah , ki 

so izšle na Dunaju med leti 1814 in 1830. • 
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2.3. PRVA SVETOVNA VOJNA 

Ko se je po balkanskih vojnah Srbija povečala in okrepila, so se militaristični in 

imperialistični krogi Avstro-Ogrske vedno bolj ukvarjali z mislijo kazenske vojne proti 

njej. Zato jim je bil kot povod za vojno dobrodošel atentat v Sarajevu, kjer je bil na Vidov 

dan, na srbski narodni praznik 28. 6. 1914, ubit avstrijski prestolonaslednik Franc 

Ferdinand, ko je prišel na zaključek velikih, proti Srbiji naperjenih vojaških manevrov. 

Imperialistična nasprotja so dozorela. Velesile so bile pripravljene stopiti v oborožen boj 

za novo delitev sveta. Ker Srbija ni sprejela pogojev, ki jih je postavil Dunaj, ji je Avstro

Ogrska 28. 7. napovedala vojno. Nekaj dni pozneje je Nemčija napovedala vojno Rusiji in 

Franciji in se brž nato znašla v vojni tudi z Anglijo. Prva svetovna vojna se je začela. 

Avstro-Ogrska vojska se je znašla skupaj z nemško v bojih proti Rusiji. Boji so potekali z 

zelo sprejemljivo srečo. Na srbski fronti so doživeli Avstrijci najprej vrsto porazov. Srbijo 

je bilo mogoče zasesti šele v pozni jeseni 1915, potem ko so prišle na pomoč nemške čete 

in so bolgarske armade brez vojne napovedi napadle svojega soseda. Še pred tem pa se je 

začela vojna tudi na slovenskih tleh. Italiji so v londonskemu sporazumu v aprilu 1915 

antantne sile obljubile Slovensko primorje z Istro in velik del Dalmacije, zato je maja 

istega leta stopila v vojno. Bojna črta je potekala ob Soči, dokler ni bila italijanska fronta 

oktobra 1917 pri Kobaridu prebita in so se morali Italijani umakniti do Piave. 12 

• 
Relativni uspehi centralnih sil na frontah v letih 1915 in 1916 so vzpodbudili tudi 

avstrijske vsenemške šoviniste. Poostrili so zahteve po preureditvi monarhije, tako da bi v 

njej imeli Nemci večino in vodstvo. Samo nemščina naj bi bila uradni jezik in nanj naj bi 

bil vezan tudi sprejem v državno službo; zato naj bi bil učni jezik v višjih šolah le 

nemščina. Vedno bolj so poudarjali tesnejšo zvezo z Nemčijo in vse močnejše je odmevalo 

v monarhiji geslo: od Berlina do Bagdada. Toda vladajoča imperialistična reakcija je ob 

poznejših neuspehih na frontah morala popuščati. Rastel je odpor proti vojni, zlasti od 

konca 1916 dalje so se pojavili nastopi in nemiri delavcev, nemški narodi pa so se začeli 

prebujati iz začetne politične apatije. Socialist dr. Friderich Adler je oktobra 1916 ustrelil 

ministrskega predsednika grofa Stiirgkha. V novembru istega leta je umrl cesar Franc 

Jožef. Leta 1917 je prišlo v Rusiji najprej do februarske revolucije, ki je vrgla carski 

12 . 
Zgodovma Slovencev, Cankarjeva založba, Ljubljana 1979, str. 593. 
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absolutizem in zbudila odmeve povsod, potem pa do oktobrske revolucije, v kateri je ruski 

proletariat prevzel oblast in ustvaril socialistično državo. Ta revolucija je odmevala po 

vsem svetu, še mnogo bolj razgibala ljudske množice in napolnila z upanjem na velike 

spremembe zlasti delavstvo pa tudi kmečke množice, buržoaziji vseh držav pa zbujala 

strah. Vmes so aprila vstopile v vojno na strani antante Združene države Amerike, kar je v 

veliki meri omajalo vero v zmago centralnih Si!.13 

Zahteve po koncu vojne in brezumnega klanja, po miru, po kruhu in pravicah so izhajale 

zlasti iz delavskih in kmečkih vrst in so postajale splošne. Enako je mislila v veliki meri 

tudi inteligenca, zlasti mlajša, ki je hkrati s kmeti in delavci »umirala, krvavela, zmrzovala 

in hirala za tako zvano domovino« . Velike prvomajske shode so delavci izkoristili za 

mirovne manifestacije, odločno so se zavzemali za konec prelivanja krvi in takojšnjo 

sklenitev miru brez osvojitev in ponižanja katerekoli vojskuj oče se države, obnavljali so 

svoje politične in strokovne organizacije. Hkrati z vsem tem se je obnavljalo celotno 

politično življenje in v ospredje je takoj stopilo narodno vprašanje. Vedno bolj splošno je 

postajalo prepričanje, da prihaja čas , ko se bo rešilo, in da se » politični horizont na 

Slovenskem v kratkem zjasni«. Vzporedno s tem pa sta vse bolj rasla med slovenskim 

ljudstvom tudi borbenost in revolucionarno razpoloženje. 

Novi cesar Karel je bil prisiljen znova sklicati državni zbor, čeprav so se temu upirali 

nemški nacionalisti. Ta seje po več kot triletnem presledku zbral 30. 5.1917 na svpjo prvo 

sejo. Vsi avstrijski narodi so postavili svoje nacionalne zahteve. Slovenski, klerikalni m 

liberalni, državnozborski poslanci so se združili z istrskimi in dalmatinskimi v 

Jugoslovanski klub. Ta je podal tako imenovano majsko izjavo (deklaracijo). Majska 

izjava je sprva našla sorazmerno malo odmeva med slovenskimi množicami. Jeseni pa se je 

začelo vedno širše množično gibanje, deklaracijsko gibanje, z manifestacijskimi izjavami 

posameznih občin, pobiranjem podpisov, velikimi zborovanji in podobno. Njegova osnova 

so bile težnje slovenskega naroda po samostojnosti in združitvi z drugimi jugoslovanskimi 

narodi, po drugi strani pa boj za mir, povezan z željo po svobodi, gospodarskih in drugih 

spremembah. 14 

Il Ibidem, str. 596. 
14 Ib' ldem, str. 596-597. 
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13 Ibidem, str. 596. 
14 Ibidem, str. 596-597. 
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Ko se spomladi 1918 avstrijska ofenziva na Piavi ni posrečila in ko so na nemško ofenzivo 

na zahodu odgovorile antantne armade s protiofenzivo in v juliju zlomile odpor Nemcev, ki 

so se začeli umikati, je bil to začetek konca ne le dolgoletne vojne, ampak tudi habsburške 

monarhije. Ob tem so vodstva slovenskih strank usmerjala politiko vedno bolj radikalno. 

Sredi avgusta je bil v Ljubljani ustanovljen Narodni svet, 6. 10. pa so zastopniki 

jugoslovanskih narodov v monarhiji ustanovili Narodni svet (Narodno vijece) Slovencev, 

Hrvatov in Srbov kot vrhovno politično predstavništvo s sedežem v Zagrebu. 29. 10. je bila 

v Zagrebu proglašena ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov in isti dan je 

Ljubljana praznovala osvoboditev. l. 12. pa je bila v Beogradu proglašena Kraljevina 

Srbov, Hrvatov in Slovencev. IS 

2.3.). PRVA SVETOVNA VOJNA V PODRAGI 

Tudi v majhni vasi, tako rekoč na robu Soške fronte so občutili vojno, saj so bili možje in 

fantje mobilizirani v Avstro-Ogrsko vojsko, na polju pred vasjo so postavili tri manjša 

letališča, predvsem pa so prebivalci občutili vojno po ekonomski plati. 

Kratek opis tedanjih dogodkov nam je ohranil župnik Koller. Takole piše: »Dne 26. 7. 

1914 je Avstrija napovedala vojno Srbiji, razglašena mobilizacija 27. 7. 1914. Ob enih 

popoldne so se odpeljali vsi rezervisti do dvainštiridesetega leta. Pozneje so se redno vršili 
• 

nabori in pregledovanje, dokler niso oblekli vojaško suknjo vs i od 18. do 50. leta, ki so bili 

količkaj sposobni za to. Le župan in občinski možje so bili za nekaj časa oproščeni, ker so 

bili doma potrebni. Zelo redki so ostali doma. Ves čas vojne sta odšla iz Podrage 102 v 

vojaško službo. Od teh jih je padlo 10, štirje so U1mli vsled bolezni, 17 jih je bilo ujetih, in 

sicer 15 v Rusiji, dva v Srbiji, eden v Rusiji, v Srbiji v vojnem ujetništvu sta Ulmla, 

ranjenih je bilo 7, osem se jih pogreša in od teh najbrž samo eden in to Štefan Rosa h. št. 

24, ki je prišel v rusko ujetništvo, ondi še živi . Vsled superarbitracije se jih je osem domov 

vrnilo. Dne 23.5. 1915 napovedala Italija Avstriji vojno. 24. 5. 1915 se je boj že začel. 28. 

7. 1915 zvonenje ustavljeno. 12.9. 1915 so vojaki sneli zvon. 14.9. 1915 ga odpeljali v 

Ajdovščino. Dekleta so zvon okrasile z zelenjem in trobojnicami. Fran Žgur je prilepil nanj 

pesmico, katero je v ta namen zložil. Nemški vojaki so vence, šopek in slovesno trobojnico 

pometali proč . Dne Il. 5. 1915 je dal neki vojaški oddelek izprazniti šolsko sobo za 

" Ibidem, str. 597. 
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vojaško bolnišnico. Na prošnjo župnika Kollerja so to namero opustili in so za bolnico 

uporabili hišo št. 57. Oktobra 1916 je prišel v Podrago letalski oddelek in zasedel prazno 

učiteljevo stanovanje, ker je tedaj služil vojaško službo učitelj Kala, nadomestovala pa ga 

je učiteljica Emilija Črnigoj iz Vipave, ki pa ni stanovala v šoli. Kmalu pa so letalci zasedli 

celo šolo in se je šola od 18. 12. 1916 preselila v sobo izobraževalnega društva. V tem 

prostoru so ostale omare z društvenimi knjigami in deset klopi. 19. 12. 1916 so tukaj 

nadaljevali s poukom v skrčeni obliki in so se morali učenci razdeliti. Tukaj je bil pouk do 

leta 1918.« Koller še omenja, da so se letalci v Podragi prav slabo in razuzdano obnašali. 

Ljudstvo da do njih ni imelo nobenega spoštovanja injih tudi ni pozdravljalo. 

Kollerjev zapis o tem, kako je Podra ga doživljala prvo svetovno vojno, v precejšnji meri 

dopolnjujejo spomini Franca Lozeja na to obdobje, kakor jih je doživljal kot otrok, na 

začetku vojne, prvošolček. Po Lozejevih spominih so izvedli mobilizacijo v vasi še isti 

dan, ko se je začela vojna. Koller pa navaja, da je bilo to naslednji dan. Vsekakor pa je 

zanimivo, kako je ta mladi fantič doživljal tiste čase. Gotovo se mu je to zarezalo v 

spomin, ker sta bila med mobiliziranci tudi njegov oče Franc in stric Lojze, tisti, ki ga je 

mati dala krstiti šele po šestih mesecih, ko so smeli krščevati v domači cerkvi. 

Mobiliziranci , ki so jih spremljali orožniki, so se zbirali na spodnjem mostu ter se nato na 

dveh lojternikih odpeljali na želežniško postajo v Ajdovščini. Od tam so potovali v Gorico. 

Stric Lojze je kmalu nadaljeval pot na Dunaj in naprej na rusko fronto. Oče je ostal nekaj 

časa v Gorici, nato je moral tudi on na rusko fronto. Doma je zavladala revščinp, saj je 

ostala le mati s štirimi otroki, od katerih je bil Franc najstarejši, in bolehnimi starimi starši . 

Imeli so le malo zemlje in celotno družino je preživljal oče z zidarjenjem. Reševala jih je 

edina kravica v hlevu in krompir, ki so ga pridelali na polju, pa še tega so j im precej 

odnesli lačni vojaki. 

V Podrago, kakor tudi v druge vasi na Gornjem Vipavskem, je prišlo že zgodaj precej 

vojakov. Spočetka so bili v vasi predvsem »trajnarji« S kakimi sto vozmi, razmeščenimi po 

brajdah okoli vasi. Vlekli so jih s konji in voli. Ti so bili razmeščeni po hlevih v vasi. 

Oficirji so spali v sobah, vojaki pa v hlevih. Po narodnosti so bili ti vojaki predvsem 

Madžari in Čehi, in to starejših letnikov. 

Na ravnem delu med Podrago in Šentvidom (današnji Podnanos), ki mu pravijo domačini 

na Smetih, so Avstrjici uredili letališče in postavili deset ha.ngarjev za prav toliko letal. 
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Zatem so uredili še drugo letališče na podraškem polju na levem bregu Močilnika od 

cerkve Sv. Urbana pa vse do Živčevega mlina pred Mančami. Tam je bilo 15 letal in ravno 

toliko hangarjev. Še tretje letališče so Avstrjici uredili na Vipavskem polju od glavne ceste 

Vipava-Postojna do od cepa cest proti Mančam in Slapu. Tam je bilo običajno po osem 

letal in vsako je imelo svoj hangar. Letala so bila eno ali dvosedežna z dvojnimi krili . S 

temi letališči je bila Podraga ob precejšen del svojega polja, kar je še poslabšalo 

prehrambene razmere. Oficirji in piloti s podraškega letališča so zasedli šolo, ki se je 

morala preseliti k Žakljevim. Stanovali pa so tudi po raznih drugih hišah po vasi. Po 

italijanski napovedi vojne Avstriji je postala gneča vojaštva še večja. Razen tega so 

prihajali v Podrago tudi begunci iz krajev ob meji okoli Gorice, kjer je nastala nova fronta. 

Vse to je še povečalo bedo in pomanjkanje. Lačni vojaki so pobirali še iz preostalega polja, 

kar se je dalo. Občina je organizirala takoimenovano aprovizacijo. Tudi mali Franc se 

spominja, da je dobivala njegova mama za sedemčlansko družino le po kakih 17 kg raznih 

živil na mesec. Za zajtrk in večerjo jim je mama skuhala po krožnik močni ka, za kosilo pa 

skoraj po pravilu repo ali zelje. Razen tega je vedno lebdel nad vasjo strah, da bi morali v 

begunstvo, če bi se približala fronta. To se na srečo ni zgodilo. Po avstrijski ofenzivi, ko so 

24. oktobra 1917 pri Kobaridu prebili italijansko fronto in pognali italijansko vojsko vse do 

Piave, je nastalo precejšnje olajšanje. Tudi avstrijska vojska je odšla iz vasi. Letala so 

odletela, toda lakota in pomanjkanje sta ostali.1 6 

• 
Notranja trenja v več narodni Avstro-Ogrski in težke gospodarske razmere so proti koncu 

oktobra 1918 pripeljale tudi do zloma avstrijske vojske. Umikajočo vojsko so zasledovali 

Italijani in tako v prvih novembrskih dnevih prišli tudi v Podrago. 

Novi nepovabljeni gostje so se naselili v šoli in se v začetku prilizovali ljudem. Lačnim 

otrokom so vsak dan opoldne delili rižoto, ki je doslej niti poznali niso, riž na juhi, 

pomaranče, rožiče in drugo. A to ni trajalo dolgo. Novi okupator je začel kazati kaj kmalu 

svoj pravi obraz. 17 

16 Cenčič Lojzka, Kronika Podra ge, str. 19-22. 
17 Ibidem, str. 22. 
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2.4. SLOVENCI POD ITALIJO MED OBEMA VOJNAMA 

Primorsko ozemlje, ki ga je novembra 1918 zasedla italijanska vojska in je bilo januarja 

1921 z rapalsko pogodbo priključeno k Italiji , se je v razdobju med obema vojnama 

imenovalo Julij ska krajina - Venezia Giulia. Obsegalo je avstrijske dežele Goriško

Gradiščansko. Trst in Istro, od dežele Kranjske pa idrijski in postojnski okraj ter trbiški 

okraj od Koroške. Od 1924 dalje je tudi Reka pripadala Italiji .18 

V Italiji se je že 1920 razmahnil fašizem; boj zoper Slovane v Italiji je bil ena njegovih 

bistvenih usmeritev. Dne 13 . julija 1920 so fašisti v Trstu požgali slovenski Narodni dom, 

po njegovem prihodu na oblast (oktober 1922) pa so se razmere za Slovence še poslabšale. 

V vsej Primorski skupaj z Istro so 1923 prepovedali slovenščino v šoli in jo skušali 

pregnati iz vsega javnega življenja. Slovence v državni službi (učitelji, železničarji) so 

prestavljali v notranjost Italije ali jih izganjali v Jugoslavijo, nmogi pa so se pod pritiskom 

izseljevali v evropske države in v Južno Ameriko. Rapalska pogodba je Slovencem 

prinesla veliko razočaranje , občutili so jo kot neke vrste izdajstvo tako jugoslovanske vlade 

kot tudi narodne matice. Po prvih hudih očitkih pa so začeli jugoslovansko vlado 

opravičevati. Še vedno so računali , da se bodo prej ali slej pridružili jugoslovanski državi , 

zato so želeli, da bi bila močna. 19 

Kmalu po rapalski pogodbi je v enotnem političnem društvu Edinost začelo prilJajati do 

očitnih trenj med liberalno meščansko struj o okrog Josipa Vilfana in krščansko socialno 

ljudsko strujo okrog Vigilija Ščeka in Engelberla Besednjaka. Slednja je svoj socialni 

radikalizem povezala z zahtevo po narodni deželni avtonomiji. Leta 1924 se je slovenski 

meščanski tabor tudi organizacij sko loči l na dve politični društvi. Po razcepu se je liberalna 

tržaška Edinost, ki je delovala v celi Julijski krajini, razglasila za nadstrankarsko 

nadrazredno organizacijo, za enotno fronto , ki ji je edini cilj »ohranitev nacionalne 

skupnosti kot sestave neločljivega dela jugoslovanskih narodov v jezikovnem in kulturnem 

pogledu«. Krščansko socialni društvi v Gorici in Istri sta poudarjali idejo, da so narod, 

krščanstvo, socialna misel in demokracija nedeljiva celota. Del Slovencev se je po 1. 

svetovni vojni politično vključil v italijansko sociali stično stranko, ob njenem razcepu 

januarja 1921 pa so se zvečine vključili v KP Italije in sledili njeni narodnostni politiki. 

18 Zgodovina Slovencev, str. 705. 
19 II . ustrlfana zgodovina Slovencev, Založba Mladinska knjiga, LjUbljana 1999, str. 328. 
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Leta 1926 je Benito Mussolini razpustil vse politične stranke v državi, 1928 tudi društvi 

Edinost v Trstu in Gorici. Uničeno je bilo slovensko legalno časopisje, razpuščene 

slovenske socialne, prosvetno-kulturne in gospodarske organizacije, s čimer je bila 

Slovencem povzročena velika škoda. Ustavljen je bil dialog med slovensko manjšino in 

italijansko državo, za katerega so si do 1928 prizadevali poslanci slovenskih političnih 

strank v rimskem parlamentu. Nekaj slovenskih politikov obeh političnih smeri je 

emigriralo v Jugoslavijo, med nJimi vodilna Josip Vilfan in Engelbert Besednjak. 

Slovencem je ostala samo Katoliška cerkev; v njej se je še uporabljal slovenski jezik, 

slovenski duhovniki pa so imeli pomembno narodno konspirativno organizacijsko delo. 

Preko njih in njihove organizacije Zbora svečenikov sv. Pavla se je ohranjala 

krščansko socialna struja; ohranila je več vodilnih ljudi na terenu in oblikovala tajno 

organizacijo, ki se je s kapilarno metodo dela posvetila narodnovzgojnemu delu. Vodil jo 

je Vrhovni svet krščanskih organizacij v Gorici . Italijanske oblasti so upravičeno videle v 

duhovnikih zadnjo oviro za preprečitev asimilacije prebivalstva, toda kljub strogemu 

policijskemu nadzoru organizacije niso nikdar odkrile. 

Skupni cilj krščanskosocialne politične organizacije in Zbora svečenikov sv. Pavla je bil 

priključitev k Jugoslaviji, vendar so nasprotovali radikalnemu iredentizmu, da bi 

obvarovaJi ljudi pred represalijami . Radikalna mladina je od sredine dvajsetih let 

ustanavljala ilegalne organizacije (Borba, TIGR) za boj zoper fašistično raznarodovanje. 

Ob koncu dvajsetih in tridesetih let so opravili veliko oboroženih akcij zoper fa$izem in 

zbujali upanje na priključitev k Jugoslaviji. To je bil prvi oboroženi protifašizem v Evropi, 

fašistični režim je proti njemu nastopal z drastični mi kaznimi. Znan je l. tržaški proces 

(bazoviški), na katerem je 1930 fašistično sodišče obsodilo na smrt štiri Slovence in so bili 

nato ustreljeni v Bazovici. Leta 1940 so fašisti izvedli oborožene aretacije slovenskih 

nacionalistov, krščanskih aktivistov in komunistov ter jim na 2. tržaškem procesu 1941 

izrekli visoke kazni, med temi pet smrtnih.2o 

Italija pa je skušala Slovence uničiti predvsem na gospodarskem področju In tako jih 

prisiliti k čim hitrejši asimilaciji. 

Gospodarstvo Primorske se je v preteklosti razvijalo v povezavi s podonavskim zaledjem. 

Z odcepitvijo dežele od tega zaledja in njeno pridružitvijo k drugi državi - Italiji je bil ta 

20 Ibidem, str. 329- 330. 
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razvoj pretrgan, že pred tem pa ga je prizadela vojna. Med boji na soški fronti je bil skoraj 

popolnoma uničen gospodarsko najbolj razvit zahodni del- Goriška. 

S priključitvijo dežele k Italiji je bil porušen tisti gospodarski sistem, na katerem je slonel 

stoletni razvoj in napredek. Nove državne meje so postavile meje tudi gospodarstvu: zaprle 

so mu pot proti severu in odprle proti jugozahodu. Z razpadom habsburške monarhije so 

odpadli privilegiji, ki jih je avstrijska vlada desetletja nudila svojemu glavnemu pristanišču 

- Trstu. Z novo razmejitvijo so bile pretrgane zveze z zalednimi deželami, katere je Trst 

prek trgovskega prometa zalagal z blagom. V teh deželah so nastale nove države, ki so 

svoja tržišča zavarovale z ostro carinsko politik021 Rešitev tržaškega gospodarstva se je 

kazala v preusmeritvi od mednarodne trgovske dejavnost na industrijsko proizvodnjo, ki pa 

je le počasi napredovala22 Kampanja za industrializacij o Trsta se je razvila po 1927 z 

ustanovitvijo proste industrijske cone (zona franca), ki je obsegala celo tržaško občino in 

uživala carinske, davčne in druge olajšave. Tedaj se ponovno začne razvijati 

ladjedelništvo, ki doseže v industriji najvišji vzpon, rafinerije olja, plavži v Škednju in 

druge panoge. V notranjosti dežele pa se razvijajo lesna industrija, rudniki v Jdrij i, v 

Rablju in v Labinu, cementama v Anhovem, mreža elektraren na Soči in industrija 

predelovanja in konzerviranja rib v istrskih mestih. Industrijski obrati v okolici Gorice in 

Ajdovščine pa ne napredujejo. Celotni razvoj industrijske proizvodnje vseeno ni dosegel 

predvojne stopnje23 Sicer pa je italijanska država v dvajsetletni dobi gospodovanja v 

Julijski krajini vložila še največ kapitala v investicije javnega značaja. Poleg obnayljanja v 

vojni porušenih objektov je bila večjega pomena graditev istrskega vodovoda, 

elektrifikacija železnic, graditev javnih cest in objektov v vojaške strateške namene in 

podobn024 

Prebivalstvo Julij ske krajine pa Je bilo predvsem kmečko in je bilo njihovo življenje 

odvisno od površine zemlje in prodaje pridelkov. Žal pa so bile kmetije večinoma 

premajhne, da bi zagotavljale življenjski minimum. 

Po podatkih iz 1902 je izmed 86.000 poljedelskih obratov kar 23.000 obsegalo manj kot 

hektar površine, 38.000 pa površino 1-5 hektarjev. To pomeni, da je četrtina vseh 

21 Zgodovina Slovencev, str. 705. 
" Ibidem, str. 705-706. 
23 Ibidem, str. 706. 
24 Ibidem, str. 706. 
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kmetijskih posestev imela manjšo površino, kot jo zahteva življenjski minimum pri srednje 

rodovitni zemlji. V tej strukturi, ki se je razlikovala po posameznih območjih, tiči glavni 

gospodarski problem Slovencev v Julijski krajini, problem ki se je še posebej zaostril po 

prvi svetovni vojni. Vsi ti elementi, ki so povzročali po prvi svetovni vojni splošno krizo v 

deželnem gospodarstvu, so v podvojeni meri prizadeli kmetijsko gospodarstvo: vojna 

škoda, vojna posojila, devalvacija lire, menjava avstrijskih kron in izguba tržišča za 

kmetijske pridelke. Tem elementom so se pridružili še povišani davki in nov davčni 
. 25 Sistem. 

Z novo državno razmejitvijo je Primorska izgubila svoj priviligiran položaj pri izvozu in 

prodaji vina, sadja, sočivja in mesnih izdelkov, saj je bilo v Italiji teh pridelkov dovolj in 

tako so slovenski kmetovalci ostali brez zaslužka26 

2.4.1. PREBIVALCI PODRA GE POD ITALIJO MED OBEMA VOJNAMA 

Kako so se vsi ukrepi fašistične Italije odražali pri prebivalstvu, v majhni vasi, v Julijski 

krajini, bomo pogledali skozi naslednje primere, bolje rečeno, dogodke. Gre namreč za 

zanimiva in dragocena pričevanja vaščanov in same avtorice Kronike Podrage, preko 

katere bomo spoznali ta čas. 
• 

Glavni vzvod za potujčevanje je bilo gospodarstvo. Ker pa je bila vas skoraj v celoti 

kmečka, fašizem ni mogel najti najbolj učinkovitih prijemov, da bi najprej strl 

gospodarstvo. Vendar je bila podraška občutljiva točka vinogradništvo, ki je bilo glavni vir 

dohodka. Pred vojno so Podražani prodajali svoje vino ali preko vinarske zadruge ali 

neposredno sami v Trst, Idrijo, Postojno in druga avstrijska mesta. Zdaj pa je bilo to tržišče 

zaprto ali preplavljeno z italijanskimi vini. Podražani so morali svoje vino ponujati in 

prodajati posameznim gostilničarjem po nizkih cenah. To jih je zelo prizadelo, saj je 

siromašilo družinske proračune in onemogočalo gospodarski napredek vasi. Vsekakor se je 

fašizem potrudil, da je prizadel gospodarstvo še z visokimi davki . Pri tem mu je šla v 

tridesetih letih na roko svetovna gospodarska kriza in mnoge kmetije so bile na robu 

" Ibidem, str. 706. 
16 Ibidem, str. 707. 
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propada. Nekatere je rešil les, ki so ga gospodarji sekali v nanoških gozdovih. Vseeno je 

šla Komparetova kmetija na kant, trije gospodarji pa so prodali vse, kar so imeli in se z 

družinami vred odselili v Jugoslavijo. 

V vasi ni bilo dovolj dela za vse. Toda odraščajoča mladina ga Je zaman iskala na 

fašističnem sindikatu v Ajdovščini . Tudi zato, ker se v vasi ni nihče ponižal do take mere, 

da bi se zaradi kruha vpisal v fašistično stranko. Edini član te stranke v vasi je bila 

italijanska učiteljica. Nekaterim dekletom je uspelo dobiti zaposlitev kot služkinje gospodi 

v raznih italijanskih mestih. Ko so leta 1924 začeli graditi cesto iz Šentvida na Nanos, se je 

zaposlilo nekaj domačinov, predvsem pri težaških delih. Druga taka priložnost za 

zaposlitev je bila leta 1934, ko so Italijani gradi li nad Šentvidom smodnišnico. Ta kraj se 

še danes imenuje Barenca, kar po vsej verjetnosti izhaja iz srbščine, barut je namreč 

smodnik. 

V tistih težkih časih so se trije vaščani odselili v Francijo, dva pa v Argentino. Nič bolje se 

ni godilo obrtnikom. Mizarja Franca Pestelja in Izidorja Bajca ter zidarja Franca Lozeja so 

obdavčili tako, da je moral, na primer, Franc Lozej vrniti obrtnico. Šivilje Elka Žorž, 

Jelerjeva, Pavla Semenič, Albina Trošt, Troštova, čevljarja Jože Trošt, Troštov, Alojz 

Pestelj , Benčinov in krojač Venceslav Vidrih niso bili tako obdavčeni. Vendar so si šivilje 

in čevljarja služili kruh, tako da so hodili od hiše do hiše, kjer so potrebovali njihove 

usluge. Tam so dobivali tudi hrano. Delovni dan pa je trajal od deset do dva9ajst ur. 

Vaščani so si, da bi preživeli, pomagali na razne načine, tudi z žganjekuho, ki je bila 

prepovedana. Fantje so kuhali žganje največ ob potokih izven vasi in ga potem skrivaj 

prodajali . To pa ni šlo vselej gladko, saj so financerji često stikali po vasi in okolici. Žene 

in dekleta so se trudi le izboljšati družinsko bilanco s tem, da so vozile in celo nosile 

prodajat sadje na Pivko. Ker je bila vožnja z avtobusom draga, so večkrat naložile na 

avtobus le sadje, same pa so se peljale na Pivko s kolesi ali pešačile do Razdrtega in še dlje 

proti Postojni. Zaslužek je bil boren, saj tudi ljudem na Pivki ni šlo dobro in so si le stežka 

privoščili sladko grozdje ali fige iz Vipavske doline2 7 

Italijani so sprva dopuščali dvojezičnost. Potem so jo postopoma odpravljali, saj je bil 

njihov namen poitaljančiti te kraje. Fašistična oblast je leta 1927 prepovedala delovanje 

"Cenčič, Kronika Podrage, str. 28- 29. 
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vseh slovenskih društev, celo gasilskih. V Podragi sta tedaj morali prenehati delovati tako 

Čitalnica kot Katoliško slovensko izobraževalno društvo. Zavedni vaščani so spričo prakse, 

ki jo je uvedel fašizem, da so požigali slovenske knjige, bogate zbirke iz obeh knjižnic 

skrili na svojih domovih. Knjige so tudi potem romale iz hiše v hišo, kjer so našle hvaležne 

bralce. Saj je bilo to, če izvzamemo še dejstvo, da so se edino še doma pogovarjali v 

slovenskem jeziku, kar je od slovenskega še ostalo. Po vojni so te knjige spet zbrali v 

nanovo nastali vaški knjižnici. Zadnji predsednik Čitalnice je bil Janez Trošt, Konjcev, 

tajnik pa Ivan Lavrenčič, Slosarjev. 

Postopno je začel fašizem poitalijančevati otroke. V začetku so nekaj let še dopuščali 

dvojezičnost v šoli, potem so z Gentilijevo šolsko reformo slovenski pouk prepovedali. V 

Podragi so začeli uvajati italijanščino v šolo leta 1921 in to po štiri ure tedensko. Poučevat 

je prihajal italijanski učitelj iz Šentvida. Kako mučno je bilo to za otroke, ki niso razumeli 

tujega jezika, pove primer, ki ga omenja tedaj tretješolec Milan Vidrih. Učitelj je napisal 

na tablo znano italijansko patriotično pesem lIPiave mormoro. Naročil jim je, naj se pesem 

naučijo na pamet. Ko jih je potem spraševal, se je izkazalo, da se pesmi nihče ni naučil. 

Učitelj je spoznal, da ga učenci niso razumeli. Z rokami je krilil po glavi in v slabi 

slovenščini (za ženo je imel Slovenko) dopovedoval učencem, da se morajo to pesem 

naučiti na pamet. Učenci so se to pesem res naučili na pamet, nihče pa je ni razumel. Še 

bolj banalen je primer, ko je fašizem povsem prepovedal rabo slovenščine na naših šolah. 

Italijanska učiteljica, ki ni imela ure, je poslala učenko v zgornji prostor. Tam jc:; domači 

župnik tedaj še lahko poučeval verouk v s lovenščini . V italijanščini je deklici naročila, naj 

župnika vpraša, koliko je ura. "Prego signore che ora e.« Učenka sploh ni vedela, kaj to 

pomeni in je ves čas, ko je šla po stopnicah, ponavljala te neznane tuje besede, da jih ne bi 

pozabila. Župnik je dekletce, ki je bila njegova soseda, debelo pogledal in se čudil, da ga 

vpraša kaj takega v tujem jeziku. Ko je morala slovenščina dokončno iz šole, se je moral 

od nje posloviti tudi verouk, ki se je preselil v cerkev. To pa ni bil le verouk, ampak precej 

več. 28 

Po prepovedi slovenščine v šolah si je fašizem izmislil še eno metodo za poitaljančevanje 

mladih ljudi. Ustanovil je poseben zavod (Instituto Nazonale per I 'Italia redenta), ki je 

organiziral večerne tečaje italijanščine za odraščajočo mladino (Corsi seral i). Organizatorji 

28 Ibidem, str. 23-24. 
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teh tečajev so bili učitelji v posameznih krajih. Tak tečaj je skušal organizirati v Podragi 

leta 1930 tudi tedanji italijanski učitelj Silotti. Vsa vas je bila proti temu. Nekaj deklet, ki 

so računala na možnost zaposlitve kot služkinje pri gospodi v italijanskih mestih, se je 

odločilo za to. Toda zavedni fantje so poskrbeli za presenečenje. Ko so se nekega večera 

dekleta vračala z večernega tečaja, jih je [van Trošt, Žnidarjev, polil z gnojnico. Zaradi 

tega so šentviški karabinjerji zasliševali Ivana Trošta. Ta je očitno pod pritiskom in 

batinami povedal še za druge, ki so sodelovali v tej akciji. Tako so bili 26. decembra 1930 

aretirani Franc Pestelj, Franc Vidrih starejši, Franc Žgur, Andrejcev, Jože Žgur, brata Janez 

in Ciril Bratož. Vse so konec februarja 1931 obsodili na po dve leti policijskega 

nadzorstva, razen Franca Vidriha. Ta je moral za dve leti v PetrogalI v južni Italiji v 

konfinacijo. Bolj kot druge so ga kaznovali bržkone zato, ker je fašistom vrgel v obraz, da 

kaj takega še ni doživel, čeprav je bil dotlej že v dvanajstih državah. Med zasliševanjem so 

ga namreč pretepali. Za vse pa policijsko nadzorstvo ni trajalo samo dve leti, ampak jih je 

policijsko oko kot sumljive spremljalo še dolgo potem. Ivanu Troštu niso sodili, ker mu je 

uspelo pobegniti v Jugoslavijo.29 

V tistih časih neprestanega nadzorstva in preganjanja je na melodijo pesmi Dve leti in pol 

sva se midva ljubila, nastala pesem drugačne vsebine. Kakor bomo videli iz pesmi, so 

Podražani videli v Jugoslaviji svojo rešiteljico. Še preden bi citirali to pesem, naj 

zapišemo, da so v letih največjega zatiranja in socialne bede okoli leta 1930 do 1932 razen 

že omenjenih, pobegnili v Jugoslavijo še Venceslav Pestelj, njegova sestra Li~a, zidar 

Franc Lozej, Jože Vidrih, Jože Pestelj , Matijev, učitelja Jože TroŠI, Joškov in Minka 

Lavrenčič, Slosarjeva in morda še kdo. 

Pesem, ki smo jo prej omenili, se je glasila: 

"!b'd I em, str. 25. 

Dve leti in pol so za nas barantati, 

v Rapallu so kot žvinco nas prodali. 

Tako je usoda nas brate ločila, 

bratje al se vidimo še kdaj. 

0, Jugoslavija, srečna ti dežela! 

Svobodno tam brat bratu v roko sega, 
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a mi kot sužnji vragu smo prodani. 

Bratje, al 'nas rešite še kdaj. 

Prisegamo, da zvesto bomo stali 

na braniku za našo svobodo. 

za narod naš in milo domovino 

mi radi sreno kri prelljemo. 

To pesem so prepevali fantje in možje po podraških hramih (vinskih kleteh) nekaj let. Toda 

potem, ko se je ob neki amnestiji leta 1934 večina ubežnikov razočarana vrnila iz 

Jugoslavije, je ta pesem utihnila. 

Fašistične oblasti so se trudile, da bi čimprej zabrisale vsakršno sled, ki bi kazala na to, da 

ti kraji niso italijanski. Začeli so s poitalijančevanjem imen gora, hribov in naselij ter se 

naposled spravili še nad imena in priimke ljudi. Vse, kar ni zvenelo italijansko, so 

spreminjali, poitalijančevali. Vipava je postala Vipacco, Šentvid San Vito di Vipacco, 

Nanos Monte Re. Podragi si niso mogli izmisliti bolj italijansko zvenečega imena. Zato je 

ostala še naprej Podraga. 

Še huje je bilo z rodbinskimi in krstnimi imeni domačinov. Le-ti skoraj niso več vedeli , 

kdo je kdo. Če so pri priimkih skušali doseči , če že ne vsebinske prestavitve teh prj,imkov v 

italijanščino, kar v mnogih primerih ni bilo mogoče, so bili dosledni pri spreminjanju 

krstnih imen. Tako je Alojzija postala Luigia, Alojz Luigi, Ivan Giovanni, Joža 

Giuseppina, Darinka Donata, Mirko Federico, Jakob Giacomo. Še najbolj poceni jo je 

odneslo ime Marija, ki je v raznih izvedbah mednarodno. Italijani so se zadovoljili s tem, 

da so mu odvzeli eno črko, j.30 

30 Ib' ldem, str. 26-27. 
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2.5. PODRAGA 1941-1945 

Zanimive in precej natančne podatke, za čas med drugo svetovno vOJno, sem našla v 

Kroniki Podrage, ki jo je napisala vaščanka Lojzka Vidrih por. Cenčič, po svojih in po 

spominih mnogih tedaj živečih vaščanov. Skupaj z njihovimi pričevanji in svojim 

raziskovalnim delom je ustvarila za našo vas pomemben dokument tistega časa. 

Podraga se je razmeroma zgodaj vključila v narodnoosvobodilno gibanje. Vaščani z 

redkimi izjemami so bili nacionalno zelo zavedni. Ta njihova zavest je pognala globoke 

korenine že dolgo prej. Kruti fašizem, ki ni izbiral sredstev ne le za nacionalno zatiranje, 

pač pa za poitalijančevanje slovenskega prebivalstva na Primorskem, je to zavest še bolj 

utrdil in poglobil. Čeprav je fašistična Italija že leta 1927 prepovedala delovanje čitalnice 

in izobraževalnega društva ter slovenski pouk v šoli , ni mogla prepovedati branja 

slovenskih knjig in časopisov . Podražani, ki so vedno radi brali, so si med seboj izposojali 

knjige in redke časopise. Možje in fantje so se na skrivaj shajali po vinskih kleteh in se 

pogovarjali o političnih razmerah. Posebno ob nedeljah in zimskih večerih so se take 

razprave zav lekJe dolgo v noč. 

Toda še v obdobju pred napadom na Jugoslavijo se je v Podragi in na širšem Vipavskem 

zgodilo marsikaj. Po Vipavski dolini so se valile kolone italijanskih vojakov proti tedanji 

državni meji . Ko so se začele sovražnosti, so italijanske oblasti z bliskovito naglico izvedle 
• 

mobilizacijo ne le mlajših , pač pa tudi starejših moških v celotnem pasu vzdolž meje. To 

so storili predvsem iz bojazni, da ne bi le ti prešli pomagat svojim napadenim bratom. 

Starejše letnike so po razpadu Jugoslavije poslali domov, zadržali pa so vse letnike od 

1910 do 1920. 

Takoj po razpadu Jugoslavije je nastala v zavesti vaščanov nekakšna praznina in 

zaskrbljenost nad prihodnostjo, saj niso vedeli, na koga bi se naslonili, kdo bi jim bil v 

pomoč v boju za osvoboditev. KJjub temu so se nekateri najbolj napredni in zavedni 

gospodarji , ki so uživali med vaščani ugled, tajno sestajali, analizirali dogodke in 

razpravljali o možnostih boja proti fašizmu. V vas so prihajale tudi že prve informacije o 

oboroženem uporu v drugih krajih Slovenije in Jugoslavije. Toda te informacije so bile še 

zelo medle in netočne. Tako so sprva slišali za četnike, ki da se borijo proti okupatorju. Te 

vesti so najpogosteje prihajale po radiu London. Čeprav so tedaj fašistične oblasti 
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poskrbele, da so zapečati le ali odnesle radijske sprejemnike, da ne bi mogli ljudje poslušati 

tudi poročil iz drugih virov razen fašistične vojaške propagande, se je vaščanki Mariji 

Štolfa in župniku Francu Premriu posrečilo radij ska sprejemnika skriti . ln prav ta 

sprejemnika sta bila za ožji krog najbolj zavednih vaščanov glavni vir informacij od zunaj . 

Toda to stanje negotovosti ni trajalo dolgo. Prekinil ga je Viktor Hajna, doma iz Zaloga pri 

Postojni. Že od leta 1933 je bil član organizacije TIGR, po letu 1937 je opravljal razne 

naloge za jugoslovansko vojsko. Spomladi 1941 je velikokrat potoval v Ljubljano, kjer je 

imel stike z mnogimi tigrovci, primorskimi emigranti v Jugoslaviji in drugimi naprednimi 

ljudmi. Po skrivnih poteh je prinašal ali organiziral prinašanje ilegalnega tiska na 

Primorsko. Toda, ker je bilo prenašanje velikih količin literature nevarno, je ob pomoči 

zanesljivih tovarišev postavil ciklostilno tehniko na svojem domu v Zalogu pri Postojni. Ta 

tehnika je delovala od septembra 1941 vse do maja 1943 in v oktobru istega leta 

nadaljevala kot tehnika Nanos, dokler se ni v februarju 1945 priključila k tehniki Snežnik. 

Torej, 18. avgusta 1941 je prišel v Podrago na obisk k staremu prijatelju Antonu Semeniču 

- Medvedu. Spoznala sta se med služenjem vojaškega roka v italijanski vojski leta 1931. 

Hajna je povedal Semeniču, da gre za več kot prijateljski obisk in da ga pošilja Tone 

Tomšič, organizacijski sekretar Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije (dalje 

CK KPS) z zelo pomembno nalogo: ustanavljati organizacije Osvobodilne fronte (dalje 

OF) na Vipavskem in seveda v sami Podragi. 

Ta dan je bil za Podrago in za poznejše narodnoosvobodilno gibanje (dalje OG) na 

Vipavskem zgodovinskega pomena. Semenič je poklical na sestanek s Hajno še Franca 

Lavrenčiča - Grenki in Maksa Valiča, soboslikarja iz Postojne, ki je bival v Podragi. Ta 

sestanek je bil hkrati ustanovni sestanek prve trojke v Podragi, ki je bila prvi zametek 

organizacijskega zbiranja simpatizerjev in članov OF v vasi. To prvo srečanje je bilo 

pomembno še zaradi nečesa drugega. Hajna je jasno povedal, kdo so četniki in povedal, da 

so pravzaprav partizani tisti , ki se borijo za osvoboditev. Prav tako je bilo pomembno 

Hajnovo razkritje, da stoji na čelu NOG KP in da zbira OF v svoje vrste vse, ki so se voljni 

boriti proti okupatorju in socialno osvoboditev dežele. Razložil je tudi širše naloge in cilje 

OF. Navzoča trojka je z velikim navdušenjem prenesla vsebino sestanka na širši krog 

somišljenikov v vasi. 

22. septembra 1941 sta v vas prišla prva dva partizana brez orožja in v civilnih oblekah. 

Franc Hrib - Grča se takole spominja dogodka: »Potrgal sem prvo grozdje in ga prešal pod 

kolono v veliki leseni preši. Mimo sta prišla neznana moška, se ustavila, me prijazno 
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pozdravila in povprašala po vinski letini. Videti je bilo, da nista domačina, a sta rekla, da 

prihajata iz Lozic, kjer da sta bila v trgatvi in sta zdaj namenjena na trgatev v Rihemberk, 

današnji Branik. Posumil sem v njuno izjavo. Vendar sta se mi zdela prijazna in zanesljiva, 

zato sem ju povabil v klet na kozarček vina. Očitno ju je tudi moja iskrenost in 

neposrednost prepričala in povedala sta resnico. Bila sta partizana. Razložila sta tudi 

namen in cilje partizanske borbe, jaz pa sem ju seznanil z organizacijo na vasi in z našim 

delom. Med tem je prišla v klet tudi moja žena in naročil sem ji, naj prinese hrano za naše 

fante. O tem dogodku sem takoj obvestil simpatizerje OF in j im dejal , da so naši fantje že 

tu. Priznam, da mi je tedaj močneje bilo srce od presenečenja in prijetnega razburjenja. 

Našim simpatizerjem sem tudi podrobno opisal partizana, da bi ju lažje spoznali , če bi ju 

srečali.« Čez nekaj dni sta v vas zopet prišla dva druga neznana moška in domačini so ju 

prepoznali in se z njima sestali v kleti pri Bajčevih. Na tem sestanku so se dogovorili, da se 

bojo sestajali vsak drugi dan in sproti določali kraj naslednjega sestanka. Ker so partizani 

prve primorske čete potrebovali hrano, je razumljivo, da so se najprej dogovorili o tem. 

Domačini so se obvezali , da bodo zbirali hrano, partizani pa bodo prihajali ponjo vsak 

drugi večer. Na teh sestankih sta partizana (Milko in Lojze) nekajkrat omenila, da bi bilo 

dobro, če bi v vasi ustanovili odbor OF. To se je v oktobru 1941. leta tudi zgodilo. 

V prvi odbor OF v Podragi so bili izvoljeni: Franc Lavrenčič - Grenki, tajnik; Franc Hrib -

Grča, blagajnik; Anton Semenič - Medved, vojaški referent. Razen teh so bili prvi člani OF 

v Podragi: Izidor Bajc, Franc Kopačin, Ivan Lavrenčič, Avgust Trošt, Maks Valič, Avgust 

Žvanut in Jože Žgur. Čeprav je bil v vasi že ustanovljen odbor OF, je Anton Semenič 

pozneje, vendar še istega leta ustanovil še eno trojko. Razen njega sta bila v njej še njegov 

brat Ivan in Vencelj Pestelj. Prva partizana, ki sta prišla v Podrago, sta bila iz Prve 

primorske čete, ki je prišla z Mokrca pri Ljubljani v Zgornjo Branico 28. avgusta 1941. 

Prvih sedem borcev je nekaj časa taborilo nad to vasjo, v septembru pa so se preselili nad 

Podrago. Prva primorska četa, ki je na Primorskem dobila ime Pivška četa, je prišla v 

Slovensko primorje po ukazu Glavnega poveljstva in je bila sestavljena iz samih 

Primorcev. Nekako vzporedno ali še pred prvo primorsko četo so začeli na Vipavsko 

prihajati tudi aktivisti iz osrednjega dela Slovenije, predvsem iz Ljubljane in Maribora. 

Povečini so bili to primorski emigranti, ki so se morali umakniti pred fašističnim terorjem 

v Jugoslavijo. Zdaj pa so se vračali nazaj, da bi pomagali med svojim ljudstvom 

organizirati upor, ki bi pripeljal do osvoboditve in priključitve tega dela ozemlja k matični 

domovini. Zanimivo pa je, da so posamezni organizatorji OF, oziroma partizanske enote, 
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vsaj v začetku delovali samostojno, ločeno brez medsebojne povezave. Tako se je zgodilo, 

da sta v začetku jeseni 1941 prišla v vas dva aktivista, da bi ustanovila odbor OF. Očitno 

nista vedela, da odbor OF že obstaja. 

Leta 1942 je bilo polno dogodkov in NOG se je močno razširilo. Iz ozkega kroga ljudi, ki 

so delovali v letu 1941 v največji tajnosti, se je v letu 1942 ta krog močno razširil in zajel 

skoraj celotno vas. Spomladi je bila ustanovljena mladinska organizacija OF, ki je zelo 

aktivno posegla v dogodke. V vasi in v gozdu nad vasjo je bilo zgrajenih nad 50 skrivališč 

za hrano, obleko in drugo, kakor tudi več skrivališč za ilegalce. Jeseni je bila v dobro 

skritem bunkerju nad vasjo ustanovljena karavia P-2, nekaj pozneje pa še ciklostilna 

tehnika. Že februarja se je mudila nad vasjo in celo v njej Pivška četa, maja je prvi vaščan 

odšel v partizane. 18. decembra pa je vas doživela napad na karavlo P-2 zaradi izdaje. Ta 

dogodek je bil usoden za celo vas, ker so tedaj italijanski vojaki pobrali 53 mož - vse, ki so 

jih našli v vasi od 16. do 60. leta starosto ter jih odpeljali v tržaške zapore, od koder so jih 

potem poslali v internacij o ali v delavske bataljone. Vrnili so se šele po kapitulaciji Italije. 

Ta dogodek je le za krajši čas povzročil zastoj v razvoju NOG v vasi, kar je tudi 

razumljivo, saj je bila večina aktivistov in organizatorjev OF v zaporu ali internaciji. 

Vendar so se razmere dokaj hitro popravile, ker so odsotne tovariše zamenjale ženske. 

Zlasti tiste, ki so bile že prej aktivne in so si že nabrale potrebne izkušnje. 

Za drugo polovico 1942 je tudi značilno, da so se mudili v Podragi ali v skrivališčih nad 

vasjo pomembni funkcionarji iz Slovenskega osrednjega vodstva NOG, OF in Partije. Na 

poti iz Gonarsa, od kjer je pobegnil iz tamkajšnjega koncentracijskega taborišča, se je v 

septembru ustavil Boris Kraigher, član CK KPS , še prej pa je bil nad vasjo Tomo Brejc -

Lojze, sekretar Pokrajinskega komiteja KPS v Slovenskem primorju. V začetku novembra 

pa inštruktor CK KPS ter politični in vojaški poverjenik Izvršnega odbora osvobodilne 

fronte (dalje IOOF) dr. Aleš Bebler - Primož. Bebler se je še večkrat vračal v Podrago na 

sestanke z aktivisti in usmerjal delo ciklostilne tehnike, ki je delovala nad vasjo in nekaj 

časa tudi v vasi. Povezal se je tudi z domačim župnikom, ki je bil naklonjen OF. Nad 

Podrago je dr. Bebler tudi dočakal kapitulacijo Italije in prvi dan kratkotrajne svobode. 

Tako je tudi njihovo sicer kratko bivanje precej pripomoglo k hitrejšemu razmahu 

organizacije OF in organiziranega terena za oborožen boj. Razen omenjenih se je nekajkrat 

zadrževal na karavii P-2 komandant Prve primorske cone Mirko Bračič. 
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PO decembrskih aretacijah 1942 je ostala vas skoraj brez mož in fantov. Kar jih ni bilo 

zaprtih, so jih že prej vpoklicali v italijansko vojsko, kjer so bili v delavskih bataljonih, 

nekateri pa še na ruskih in afriških bojiščih . Tisti, ki so se izognili aretaciji, niso bili več 

varni doma. Od odbora OF so ostali le posamezniki. Anton Semenič - Medved je bil težko 

ranjen in se je zdravil. Edina aktivna ilegalca skoraj do kapitulacije Italije sta bila člana 

okrožnega odbora OF Franc Lavrenčič - Grenki in njegov spremljevalec Franc Lozej -

Marko. Politično delo je bilo zelo ovirano. Aktivisti se niso več sestajali po hišah, pač pa v 

gozdu nad vasjo in še to poredko. Odsotne moške so zamenjale ženske, predvsem mlajša 

dekleta, ki so pogumno opravljala številne pomembne in tvegane naloge. Z veliko mero 

požrtvovalnosti so opravljala kurirsko in obveščevalno službo ter skrbela so za zbiranje 

hrane, sanitetnega in drugega materiala ter za ilegalce in partizanske enote. Ena izmed 

pomembnih nalog je bila širjenje ilegalne literature v vasi in v številnih okoliških vaseh. V 

tem času pa vse do kapitulacije Italije je bila steber političnega in vsega ilegalnega dela 

Rada Žgur - Jasna. Bila je aktivistka, kurirka, obveščevalka in raznašal ka ilegalne 

literature. Vzdrževala je zveze z okrožnimi funkcionarji OF in KPS, s krajevnimi aktivisti, 

z mladino in vojaškimi enotami. Vzdrževala je tudi zvezo z ciklostilno tehniko v Zalogu 

pri Postojni. 

Predvsem dvoje je vplivalo na politično delo in razpoloženje ljudi: sistematični teror, ki so 

ga začeli izvajati Italijani, in izdajstva vohunov, vrinjenih v partizanske enote. Italijani so v 

številnih krajih postavili nove postojanke, med drugim tudi v Podragi. Poleg tega pa so 

karabinjerji, vojaki in kvestura nenadoma vpadali v vas in preiskovali posamezne hiše ter 

zasliševali in ustrahovali ljudi. Stopnjevanje terorja v letu 1943 na zgornjem Vipavskem se 

kaže v tem, da je italijanska policija 8. marca 1943 aretirala vse prebivalce vasi Erzelj in 

izpraznila vas. 10. marca 1943 je italijanska policija odkrila v vasi Goče tehniko 

vipavskega okrožja in jo uničila , štiri dni pozneje pa izpraznila tudi to vas. Poleg teh dveh 

vasi so izselili še vasi Planino, Gabrje, Sanabor in Belo. Podobna usoda je lebdela tudi nad 

vasjo Podraga, saj so izselitev že napovedali, aje na srečo niso uresničili. V marcu 1943 je 

bila ukinjena karavia P-2, toda že po dobrih dveh mesecih, 27. maja 1943, je prišlo do 

novoustanovljene kurirske postaje, ki je dobila tudi novo številko P-14. V letu 1943 so bili 

ustanovljeni tudi Savez komunističke omladine Jugoslavije (dalje Skoj) in Slovenska 

protifašistična ženska zveza (SPŽZ). Najbolj pomemben in za Primorsko najsrečnejši 

dogodek v letu 1943 pa je bila kapitulacija Italije. 9. september in naslednji dnevi v 

Podragi so bili polni razburljivih dogodkov. Takoj zjutraj so prišli v vas partizani in 
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pokrajinsko vodstvo NOG z dr. Alešem Beblerjem ter britanskim majorjem Neville-jem 

Darewskim. Vaščani so j ih sprejeli z velikim navdušenjem. To razpoloženje je ovekovečil 

domači župnik Franc Premrl. 

Vodstvo gibanja se je takoj sestalo in sprejelo prve ukrepe. Sklenili so poklicati na 

razgovor karabinjerje iz Podnanosa. Ti so tudi prišli. Karabinjerji so se tedaj srečali z 

mnogimi, ki so jih prej zaman iskali. Pred hišo Antona Semeniča - Medveda je 

karabinjerski častnik Catania izjavil svojemu kolegu: »Poglej, kakšne oficirje imajo, koliko 

jezikov znajo, kako so oboroženi in kako izobraženi. Že velikokrat sem rekel, da je 

Podraga mala Moskva.« To ime je med ljudmi ostalo ohranjeno do danes. Vodstvo gibanja 

je svoje delo nadaljevalo in se pogajalo tudi z odposlanci polkovnika Longa, komandanta 

vipavske garnizije. Ti so izjavili, da se ima italijansko poveljstvo v Vipavi za zaveznike in 

da je pripravljeno dati vsako pomoč, ki bi jo ti želeli. Dr. Aleš Bebler je izrazil željo, naj 

pošljejo iz Vipave nekaj vojaških avtomobilov, s katerimi bi se odpeljali v Gorico. 

Italijanski oficirji so res poslali avtomobil in partizani so se z razvito slovensko zastavo 

odpeljali proti Vipavi in nato v Gorico. 

19. septembra 1943 je bilo v Podragi organizirano veliko zborovanje. Organiziral in vodil 

ga je član okrožnega odbora OF za Vipavsko Franc Lavrenčič - Grenki. Med drugim so na 

zborovanju izvedli tudi prve volitve v krajevni narodnoosvobodilni odbor (KNOO). Volili 

so javno, z dviganjem rok. To je bil pomemben dogodek, saj so vaščani po toliko letih tuje 

oblasti in zatiranja, lahko svobodno volili svojo ljudsko oblast. 

25. septembra 1943 se je že začela nemška ofenziva, ki je trajala do 30. septembra. Prvi 

vdor Nemcev v Podrago se je za vas srečno končal. Med preiskavami niso našli ničesar. 

Vaščani so pravi čas še poskrili vse kar bi utegnilo biti SUmljivo. Vse delovanje se je 

ponovno vrnilo v ilegalo. Vendar ne več v tako strogo ilegalo kot za časa Italije. Prvič zato, 

ker je NOG že dobilo splošen značaj in zajelo vse prebivalstvo. Drugič pa zato, ker Nemci 

niso bili sposobni zagotoviti take kontrole terena kot njihovi predhodniki, ker niso imeli 

dovolj vojaštva, da bi postavili dovolj postojank. Na zgornjem Vipavskem so imeli stalno 

postojanko le v Vipavi, medtem ko so jih Italijani imeli skoraj v vsaki vasi, zlasti v letu 

1943. Približno leto dni po ustanovitvi prve ciklostil ne tehnike, je bila v novembru 1943 

ustanovljena v Podragi druga ciklostilna tehnika. Pokrajinski komite KPS jo je imenoval 

Javornik, delovala paje vse do februarja 1945. 
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Leto 1944 je predvsem zaznamovano z Nemci ter njihovimi pogostimi, predvsem 

jutranjimi, vpadi v vas. Je pa v tem času prišlo do razmaha NOG in delovanja različnih 

organizacij. Že od kapitulacije Italije dalje, je v Podragi delovala partizanska osnovna šola. 

Tako je po 16 letih zopet potekal pouk v slovenskem jeziku. Ker ni bilo v vasi nobenega 

slovenskega učitelja, so prosili domačega duhovnika, da bi poučeval otroke. Duhovnikovo 

vzgojno in izobraževalno delo se je tako iz cerkve, kjer je ves čas fašistične okupacije 

poučeval krščanski nauk v slovenskem jeziku, otroke učil pesmic, igric in branja v 

slovenskem jeziku, preneslo v šolo. Pri poučevanju pa sta duhovniku pomagali dve mladi 

dekleti iz vasi. Ljudskoprosvetno delo se je razživel o takoj po kapitulaciji in še bolj v 

prihodnjem letu. Ni bilo kakih večjih prireditev, je pa vaški pevski zbor nastopil v 

februarju 1944 na prvi pokrajinski konferenci SPŽZ za Primorsko z venčkom narodnih 

pesmi. Šolska mladina in nekateri posamezniki pa so ob raznih priložnostih igrali razne 

igre ter peli in deklamirali razne narodne in junaške pesmi. 

Od 23. julija do 19. septembra 1944 je delovala v gozdu nad Podrago premična bolnišnica 

Južno primorskega odreda. Ta pa se je potem združila s premično bolnišnico XXX. 

divizije. 

Kljub bližini nemške sovražne postojanke v Vipavi, ki je bila oddaljena le kake štiri 

kilometre, sta bila poleti 1944 dva tečaja za aktiviste OF. 24. junija 1944 so bile v Podragi 

prve tajne volitve v Narodno osvobodilni odbor (dalje NOO) v zgornji Vipavski dC)lini. Na 

ta dan pa je bilo tudi veliko volilno zborovanje Okrožnega odbora OF za Vipavsko nad 

vasjo. Zborovanja se je udeležilo več kot dva tisoč ljudi. Med njimi je bilo tudi okrožno in 

pokrajinsko vodstvo OF. 

Leto 1945 se je začelo z tragedijo. V januarju ali februarju je prišlo v vas vodstvo Narodne 

zaščite za srednje primorsko okrožje. Zaradi pogostih in nenadnih vpadov Nemcev, 

četnikov in domobrancev v vas, se je vodstvo odločilo, da se umakne v gozd nad vasjo. Na 

žalost pa je sovražnik ravno naslednje jutro čistil območje, kamor se je umaknilo vodstvo. 

Padli so trije člani okrožnega načelstva, vodja obveščevalnega oddelka, vodja kadrovskega 

oddelka in dva kurirja. 

V sosednjo vas Podnanos so četniki prišli v začetku marca 1945. 19. marca pa so se 

pojavili tudi v Podragi. Najprej so preiskovali hiše, nato pa so se v tiste, ki so se jim zdele 
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primerne, vselili. Po oceni enega izmed vaščanov, naj bi bilo v vasi od 110 do 120 

četnikov. Med njimi je bilo tudi 15 žensk. Vaščani so z velikim odporom sprejeli četnike, 

niso pa si mislili, da bodo ostali tako dolgo. Obnašali so se kot gospodarji, kuhali in hranili 

so se po hišah. Hrano so po večini nakradli v vasi, nekaj pa so jo dobili od Nemcev. 

Povsod so zahtevali tudi vino, pravzaprav so si ga kar sami točili po kleteh. Aktivisti v vasi 

še nikoli dotlej niso bili v tako težkih razmerah. Prej so v vas vpadali fašisti, Nemci, 

belogardisti. Preiskovali so hiše, ropali, streljali, potem pa so odšli. Četniki pa so bili stalno 

prisotni. Od jutra do večera so stikali po vasi, po okoliških vinogradih in celo po gozdu ter 

iskali skrivališča. Nič ni bilo dovolj skrito pred njimi. Zato so vaščani v tem času marsikaj 

zakopali v gnoj ali na polje ali pa sežgali. Tako je vas izgubila dragocene pisane 

dokumente o delovanju in dogodkih v NOB. 

Četniško navzočnost v Podragi so izkoristili vipavski domobranci, ki so v tem času 

brezskrbno prihajali v vas in s pomočjo četnikov s silo priganjali ljudi na njihova 

Zborovanja. Le-ta so običajno bila v nedeljo po maši , kjer so jim razlagali o svojih ciljih in 

posledicah, ki jih bodo doletele, če bodo še naprej pomagali partizanom in komunistom. 

29. aprila 1945 se je vojaški položaj za četnike močno poslabšal. V noči iz 28. na 29. april 

se je z obrobja Trnovskega gozda spustila v Vipavsko dolino cela XXX. divizija IX. 

Korpusa z Gregorčičevo, Bazoviško in Kosovelovo brigado ter razbila četniške zasede v 

dolini in se usmerila proti Trstu. Z vzhoda je prodira la IV. armada. Četniki so spoznali 

kritičnost razmer in se mrzlično pripraVljali na beg proti zahodu. Zgodaj zjutraj 3,0 . aprila 

so četniki v veliki naglici zapustili vas, še prej pa so si za svoj odhod vzeli vozove, konje 

oo. Tako je iz vasi šel še zadnji sovražnik in vaščani so težko pričakovali uradni konec 

vojne. Nekatere žene in matere so odšle na Kras, ker so izvedele, da se njihovi možje in 

sinovi skupaj z borci IV. armade, bojujejo za osvoboditev Primorske in Trsta. 

Največje navdušenje pa je bilo, ko so vaščani izvedeli, da bo v bližnji Ajdovščini 

ustanovljena prva slovenska vlada. In tega dne so se vsi, ki so lahko hodili, napotili peš z 

zastavami v Ajdovščin03 1 

31 Cenčič , Lojzka, Kronika Podrage, eden izmed izvodov hranjen pri avtorju. 
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3. VZPOSTAVITEV NOVE OBLASTI MED VOJNO 

S koncem druge svetovne vojne sta novi slovenski narodnopolitični položaj opredeljevali 

dve temeljni značilnosti: po eni strani je sodelovanje slovenske narodnoosvobodilne vojske 

v zmagoviti antifašistični koaliciji pripomoglo, da so Slovenci kot narod preživeli, kar je 

dvignilo narodno samozavest. Po drugi strani je bil konec vojne začetek novega obdobja 

revolucionarnega spreminjanja države in družbe. Priključeno je bilo ozemlje slovenske 

Primorske, čeprav mejno vprašanje še ni bilo rešeno. Jugoslovanska armada in slovenski 

partizani pa so se pod pritiskom zaveznikov morali umakniti iz Trsta in okolice 

(Beograjski sporazum 12. junija 1945) ter z avstrijske Koroške (20. maja 1945). 

Na političnem in gospodarskem področju se je v Jugoslaviji nadaljevalo že med vojno 

začeto odločanje iz državnega centra. Slovenija se je morala odreči nekaterim med vojno 

pridobljenim kJjučnim atributom državnosti (lastni vojski), slovenski organi oblasti pa so 

vedno bolj postajali izvrševalci politike, oblikovane v zveznih oblastnih in političnih 

organih. Temu slovensko politično vodstvo ni nasprotovalo. 32 

Ob osvoboditvi je Slovenija že imela svoj vrhovni oblastni organ, Slovenski 

narodnoosvobodilni svet (SNOS) in izvršno upravni organ, narodno vlado Slovenije. 

Potrebno pa je bilo dograditi na celotnem ozemlju oblastne organe, narodnoosvbbodilne 

odbore (NOO), katerih funkcije so v težkih pogojih narodnoosvobodilnega boja (NOB) v 

Sloveniji večinoma opravljali odbori Osvobodilne fronte (OF), na osvobojenem in pol 

osvobojenih ozemljih pa že med NOB izvoljeni NOO. V juliju in avgustu 1945 so že bile 

volitve v NOO kot organe enotne državne oblasti? 3 

Za razvoj osvobodilnega boja in graditev nove ljudske oblasti v Sloveniji je bila značilna 

predvsem OF slovenskega naroda. OF je bila ustanovljena v Ljubljani že 27. aprila 1941. 

Pobudnica za ustanovitev OF in organizator te ustanovitve je bila Komunistična partija 

Slovenije. Njej so se kot ustanovne skupine OF pridružile še tri druge skupine (krščanski 

32 Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929- 1955, Inštitut za novejšo zgodovino (INZ), 
Ljubljana 1995, str. 83. 

33 Arhivski dokumenti o obnovi in socialistični graditvi v letih 1945-47, 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, 1978, str. 5. 
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socialisti, levo krilo Sokola in skupina naprednih kulturnih delavcev), nJim pa so se 

pozneje pridružile še druge politične skupine, tako da jih je bilo skupno 18. Predstavniki 

vseh političnih skupin, združenih v OF, so tvorili vrhovni plenum OF, ki je bil najvišji 

organ OF. Vrhovni plenum je iz svoje srede izvolil izvršni odbor OF. OF je imela dvojni 

značaj: bila je politična organizacija osvobodilnega boja v Sloveniji, hkrati pa je opravljala 

tudi funkcije nove ljudske oblasti. V drugih republikah sta bili ti dve funkciji ločeni: 

opravljale so jih organizacije enotne narodnoosvobodilne fronte (ljudske fronte) in N00 3 4 

OF pa je samo v prvem obdobju opravljala dvojno vlogo, tako da je bila politična 

organizacija osvobodilnega boja in hkrati nosilka nove ljudske oblasti. Postopoma je prišlo 

do ločitve teh dveh funkcij in do graditve samostojnih organov državne oblasti. Pomembno 

mesto v razvoju nove ljudske oblasti in graditve slovenske državnosti sta imela kočevski 

zbor in črnomaljski zbor. 

Kočevski zbor imenujemo zasedanje odposlancev slovenskega naroda v Kočevju od l. do 

3. oktobra 1943. Ti odposlanci (skupno jih je bilo 572) so bili izvoljeni na volitvah, ki jih 

je razpisala OF. Na teh volitvah so imeli aktivno in pasivno volilno pravico vsi moški in 

ženske, ki so dopolnili 18. leto starosti, borci pa ne glede na starost. Zbor odposlancev 

slovenskega naroda v Kočevju je bil v slovenski narodni zgodovini prvi demokratično 

izvoljeni zbor, ki so ga sestavljali predstavniki Ijudstva.35 Z vidika graditve nove ljudske 

oblasti slovenskega naroda slovenske državnosti sta pomembna še zlasti dva sklepa 

kočevskega zbora. Prvi Je sklep o predstavništvu lil vodstvu slo,:enskega 

narodnoosvobodilnega boja in o začasnih organih ljudske oblasti slovenskega naroda v 

vojnem obdobju. V tem sklepu je določeno, da so temeljni organi nove ljudske oblasti 

slovenskega naroda terenski odbori OF in drugi odbori in NOO, ki bodo izvoljeni. Na 

podlagi tega sklepa je zbor odposlancev izvolil l20-članski Slovenski narodnoosvobodilni 

odbor (SNOO), (ki je po sestavi istoveten z vrhovnim plenumom OF).36 Drugi sklep, ki 

ima prav tako državotvoren značaj, je bil sklep, s katerim je zbor odposlancev odvzel 

kraljevi vladi v Londonu pravico zastopati slovenski narod. Kočevski zbor je poudaril, da 

priznava za edinega zakonitega predstavnika slovenskega naroda OF in AVNOJ 37 

34 Krislan, Ivan, Družbena ureditev SFRJ, Založba obzorja Maribor 1980, str. 25. 
35 Ibidem, str. 26- 27. 
36 Ibidem, str. 27. 
37 Ibidem, str. 28. 
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Črnomaljski zbor imenujemo prvo zasedanje SNOO, izvoljenega na kočevskem zboru. 

Črnomaljski zbor je bil od 19. do 20. februarja 1944 v Črnomlju. Na tem zasedanju se je 

SNOO preimenoval v Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS)38 S stališča graditve 

slovenske državnosti je pomembna deklaracija o vzpostavitvi Nacionalnega komiteja 

osvoboditve Slovenije (NKOS). V tej deklaraciji je poudarjena pravica slovenskega 

naroda, da ima v okviru skupne jugoslovanske države svojo lastno nacionalno vlado. 

Nacionalni komite osvoboditve Slovenije pa takrat še ni bil ustanovljen, ampak se je 

predsedstvo SNOS organiziralo tako, da je imelo posebne upravne odseke. Prvo slovensko 

vlado pa smo dobili šele 5. maja 1945; imenovalo jo je predsedstvo SNOS, njen prvi 

predsednik pa je bil Boris Kidrič39 

38 Ibidem, str 28. 
J9 Ibidem, str. 28- 29 . 
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4. VOLITVE 

Prve povojne volitve nove ljudske oblasti na lokalni ravni v okraj ne in okrožne NOO so 

bile v Sloveniji izvedene poleti 1945 (konec julija in avgusta). Pomenile so neke vrste 

generaiko za pomembnejše volitve, to je volitve v ustavodajno skupščino Jugoslavije, ki so 

po vsej državi potekale Il. novembra. Predhodno je bil, še pred koncem vojne, s 

sporazumom Tito-Šubaši6 in z ustanovitvijo enotne vlade marca 1945 odpravljen dualizem 

oblasti med kraljevo begunsko vlado in Titovo avnojsko vlado. 

Na tretjem zasedanju Antifašističkoga veca narod nog oslobodenja Jugoslavije (AVNOJ) 

od 7. do 26. avgusta 1945 v Beogradu (10. avgusta se je preimenoval v Začasno ljudsko 

skupščino), ki je združeval tako medvojne poslance Avnoja kot del poslancev zadnje 

predvojne jugoslovanske skupščine, si je opozicija prizadevala, da bi spremenila volilni 

zakon, ki je šel na roko pripadnikom narodnoosvobodilnega gibanja. Volilni zakon je prvič 

dajal volilno pravico ženskam (na osvobojenih ozemljih so volile že med vojno) in 

vojakom ter znižal starostno mejo volilnih upravičencev na 18 let (aktivnim udeležencem 

NOB pa je dal volilno pravico, tudi če so bili mlajši). Obširno je opredeljeval tudi, kdo 

nima volilne pravice (osnovni kriterij je bila kolaboracija in sodelovanje v fašističnih in 

protipartizanskih organizacijah, deloma so bili zajeti tudi predvojni politiki). Te kriterije so 
• 

sprva razlagali zelo radikalno, tako da je v začetni fazi prihajalo do visokega deleža črtanih 

volilnih upravičencev. Volilne spiske so nato na zahtevo političnih vodstev popravljali. Na 

koncu je odstotek črtanih v posameznih republikah znašal od približno pol odstotka do 

desetih odstotkov (kar naj bi bila zgornja meja) volilnih upravičencev40 

Opozicija je iz vrste razlogov volitve bojkotirala, tako da je na njih sodelovala s svojo listo 

le Ljudska fronta, ki je nastala iz ljudskih front posameznih federalnih enot in iz raznih 

množičnih organizacij, ustanovitveni kongres pa je imela avgusta 1945 v Beogradu. 

Nosilec liste Ljudske fronte je bil Josip Broz - Tito (v Sloveniji pa za zbor narodov Josip 

Vidmar). Komunistična partija se kot stranka ni registrirala (čeprav bi se po zakonu 

morala) in formalno na volitvah ni sodelovala. Njeni predstavniki (vključno z najvišjimi 

voditelji) so kandidirali na listi Ljudske fronte. Program Ljudske fronte je bil sprejemJjiv 

40 Repe, Božo, Rdeča Slovenija, Založba Sophia Ljubljana, 2003, str. 39. 
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za široke sloje, poudarjal je ozemeljsko celovitost, nacionalno enakopravnost, bratstvo in 

enotnost, obnovo, zboljšanje delovnih in življenjskih pogojev, večjo socialno enakost. V 

programu ni bilo izrazitih revolucionarnih poudarkov , kakršne so nove oblasti že izvajale 

ali se na izvedbo po tihem že pripravljale. Pomemben vpliv na pretežno kmečke volivce je 

imela agrarna reforma, ki so jo začeli izvajati poleti 1945. Volilna propaganda je bila še 

posebej osredotočena na mladino in na ženske. Volitve so bile zaradi visoke nepismenosti 

(pa tudi lažjega manipuliranja) izvedene z volilnimi kroglicami. Na volišču sta bili dve 

skrinjici: skrinjica Ljudske fronte in skrinjica brez liste (imenovana tudi črna skrinjica). 

Vsak volivec je v dlan stisnil volilno kroglico, potem pa jo je odvrgel v eno ali drugo 

skrinjico. Pri štetju je prihajalo do goljufij (presipavanja kroglic iz skrinjice brez liste v 

skrinjico Ljudske fronte), ponekod skrinjica brez liste ni bila oblazinjena, tako da so člani 

volilnih komisij lahko slišali, kam je volivec vrgel kroglico. Znani so tudi primeri, da črne 

skrinjice sploh niso postavili.41 

Lista Ljudske fronte je premočno zmagala, dobila je nad 90 % glasov za zvezni zbor in 

nekaj manj za zbor narodov. Ustavodajna skupščina je 29. novembra 1945 sprejela 

deklaracijo o proglas itvi republike. Monarhija je bila tudi formalno ukinjena, kralju s celo 

dinastijo pa odvzete dotedanje pravice. Začasna vlada Demokratične federativne 

Jugoslavije (DFJ) pod vodstvom Tita je 30. novembra 1945 ponudila odstop, ki pa ni bil 

sprejet. Vlada je nato delovala dalje tudi kot vlada Federativne ljudske republike 

Jugoslavije (FLRJ) potem, ko je bila januarja 1946 brez enega samega glasu proti ,sprejeta 

nova jugoslovanska ustava. V naslednjih mesecih so potekale volitve v republiške 

skupščine. Povsod se je udejanila kontinuiteta ljudske oblasti, nastale med vojno. V 

Sloveniji so oblast že med vojno na osvobojenem ozemlju najprej prevzemali terenski 

odbori OF, ti so nato izvedli volitve v NOO. 17. maja 1942 je bil v Slovenskem 

poročevalcu objavljen odlok o postavitvi narodne oblasti na osvobojenem ozemlju. Volili 

so lahko vsi prebivalci, starejši od 18 let, tudi ženske. V letu 1944 je prišlo do množičnih 

volitev v krajevne, okraj ne in okrožne NOO. Osvobojena ozemlja so imela posebno 

vodstvo (najprej 1942 svet, nato 1943- 1944 upravno komisijo). Primorska je v letih 1943-

1944 imela še svoj poseben protifašistični svet. Vrhovni plenum OF, poleti 1941 

preimenovan v SNOO, je bil sprva hkrati politični in oblastni organ. V njem so bili 

predstavniki vseh skupin v OF. Oktobra 1943 so prvotne predstavnike skupin zamenjali 

4\ Ibidem, str. 40-41. 
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člani, izvoljeni na zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju. 120 članski odbor je 

postal vrhovni predstavniški in zakonodajni organ slovenskega naroda v osvobodilnem 

boju. Na svojem prvem zasedanju 19. februarja 1944 v Kočevju se je preimenoval v 

SNOS. In kot slovenski parlament deloval do svojega drugega zasedanja 9. in 10. 

septembra 1946, ko je sprejel volilno zakonodajo, pooblastil svoje predsedstvo (prezidij), 

da izvede volitve in se nato razpustil. 

Volitve v 120 člansko skupščino so bile 27. oktobra 1946. Za večino mest (razen enajstih) 

sta se potegovala po dva kandidata OF. Nekateri najbolj vplivni funkcionarji so kandidirali 

v več volilnih enotah in nato obdržali en mandat, drugje pa so njihovo mesto dobili 

namestniki. Na volitvah je s svojo listo nastopila le OF. Njeno vodstvo je ocenjevalo, da je 

v njenih vrstah okrog 80 % volivcev, kar se je izkazalo kot precej točna ocena. Na volitvah 

je sodelovalo 743.401 volivcev, kandidatna lista OF je dobila 712.703 glasov (95, 87 %), 

skrinjica brez liste pa 4, 13 %.42 Ustavodajna skupščina se je prvič sestala 18. novembra 

1946, sredi decembra pa je v javno razpravo poslala osnutek ustave. Dopolnjen predlog 

ustave je bil skupščini predložen 14. januarja 1947. Po tridnevni razpravi je bila prva 

ustava v slovenski zgodovini sprejeta 16. januarja 1947 43 

42 Ibidem, str. 43-44. 
43 Ibidem, str. 45. 
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5. KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PODRAGA 

21. maja 1946 je Ljudska skupščina sprejela zakon o ljudskih odborih. To je bil prvi zakon 

o ljudskih odborih, ki je bil sprejet v socialističnem svetu po drugi svetovni vojni. Ljudski 

odbori so bili različne stopnje: krajevni, mestni, okrajni in okrožni44 Državljani so volili 

ljudske odbore neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice ter s tajnim 

glasovanjem. Mandatna doba ljudskih odborov je bila različna. Za krajevne ljudske odbore 

(KLO) je bila določena dvoletna mandatna doba, za vse višje ljudske odbore pa triletna 

mandatna doba. Kot predstavniški organi v okviru določenih upravnoteritorialnih enot 

izdajajo ljudski odbori splošne predpise, in sicer v obliki odlokov (rekli bi, da s tem 

opravljajo svojo »zakonodajno« funkcijo). Odloke izdajajo na temelju ustave, zakonov in 

drugih predpisov višjih organov državne oblasti. 

Vsak ljudski odbor ima tudi svoj izvršilni odbor, ki je njegov izvršilni in upravni organ. 

Vsaka upravnoteritorialna enota ima svoj statut, ki podrobneje predpisuje njeno 

organizacijo in delovanje. Statut ljudskega odbora mora potrditi višji ljudski odbor oziroma 

prezidij ljudske skupščine LRS. Za odnose med ljudskimi odbori je bilo značilno načelo 

demokratičnega centralizma. To načelo se je izražalo med drugim v dvojni odgovornosti 

izvršilnih odborov ljudskih odborov: odgovorni so bili svojemu ljudskemu odboru in hkrati 
• 

tudi izvršilnemu odboru višjega ljudskega odbora. Nadalje se je demokratični centralizem 

kazal v pravici višjega ljudskega odbora, da razveljavi splošne akte nižjega ljudskega 

odbora. Poleg tega je višji ljudski odbor imel pravico razpustiti nižji ljudski odbor.45 

Krajevni narodno osvobodilni odbor (KNOO) Podraga je deloval že med vojno, od junija 

1944. Za prve povojne volitve v KNOO ne vemo točnega datuma, saj je za leto 1945 zelo 

malo ohranjenega gradiva, le en zapisnik seje KNOO in dva zapisnika zbora volivcev, so 

pa vsekakor bile pred 20. majem 1945, kar je razvidno iz zapisnika rednega zbora 

volivcev. Tega dne so še dodatno izpopolnili odbor KNOO, in sicer so izvolili še referenta 

za gospodarstvo, vojaške zadeve in novega tajnika, ker je prejšnji prosil za zamenjavo 

zaradi bolezni. Naslednje volitve v KNOO so bile 17. marca 1946, na katerih je bil 

44 Arhivski dokumenti o obnovi in socialistični graditvi v letih 1945-47, str. 5. 
45 Kristan, Družbena ureditev SFRJ, str. 46-47. 
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izvoljen nov predsednik, tajnik in sedem članov OZiroma odbornikov. Teh sedem 

odbornikov si je razdelilo referate za: prehrano, obnovo, prosveto, notranje zadeve, 

finance, zdravstvo in socialno skrbstvo ter kmetijstvo. 

Odborniki so se sestajali na rednih sejah in po potrebi tudi izrednih sejah. V začetku 

tedensko, pozneje pa vsake štirinajst dni ali celo bolj poredko. Dnevni red se vseskozi ni 

kaj dosti spreminjal in je vseboval skoraj iste točke: branje in pregled sklepov zadnje seje, 

poročila referentov, rešitev najvažnejših problemov na vasi , slučajnosti . Z majem 1947 pa 

se prvič pojavi še ena točka dnevnega reda in sicer, poročilo o stanju blagajne. 

Na prvi seji so se tudi dogovorili, da predsednik in tajnik ne moreta biti ves čas v pisarni in 

da to tudi ni potrebno, temveč bo pisarna KLO odprta vsak dan od 13. do 17. ure. Sklenili 

pa so, da mora predsednik kljub vsemu kontrolirati pisarno ter biti ves čas na razpolago. 

Dogovorili so se tudi o njegovi plači, ki je znašala 400 lir mesečno. Pisarna je bila na 

začetku v najetih prostorih, v juniju 1946 so jo prestavili v zgradbo šole, da jim ni bilo 

treba več plačevati najemnine. Z letom 1948 so stalno zaposlili tajnico in administratorko 

Dragico Semič. 

KNOO je v času delovanja imel dva predsednika, ravno tako KLO. Pri tem je bil Jože 

Trošt tako predsednik KNOO kot KLO. Volitve so imeli vsake dve leti kot je bilo 

predpisano. Preimenovanje iz KNOO v KLO se v zapisnikih sej pojavi prvič šele 8. 3. 

1947, kar kaže na to, da so še precej časa uporabljali staro poimenovanje, saj j,e ustava 

FLRJ iz januarja 1946 potrdila NOO kot ljudske odbore. Volitve v KLO Podraga so bile 

izvedene jeseni 1947. Tudi žig KNOO se je uporabljal dalj časa, saj so uradni žig KLO 

Podraga dobili šele v februarju 1948., kar izvemo iz obvestila Okraj nega izvršnega odbora 

Gorica (010 Gorica). "Obveščamo Vas, da smo ludi za vaš KLO naročili uradni pečal 

KLO, katerega takoj dvignile na tajništvu OJO. Cena pečata je 120 din, kar takoj 

. b 46 poravnaJte o prevzemu.« 

V aprilu 1951 je KLO Podraga imel na obisku Okrajno partijsko štiričlansko komisijo, da 

bi ugotovila stanje KLO in njegovo delovanje. Ugotovili so, da je administrativno 

poslovanje zadovoljivo, ravno tako tudi evidenca. Da pa so izvedli premalo zborov 

volivcev, sej in zasedanj, zato so jim določili, da si morajo sestaviti plan sej in zborovanj. 

46 Pokrajinski arhiv v Novi Gorici (PANG), KLO Podraga, leto 1948, t. e. 4, 010 Gorica, 12.2. 1948. 
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Zahtevali so, da imajo dve seji na mesec, ne samo eno ali še manj kot so jih imeli dosedaj . 

Na splošno pa so bili z stanjem zadovoljni, ker da izpolnjujejo plane odkupa in plačujejo 

davke. Zanimiva pa se mi je zdela ugotovitev glede vaške gostilne. »Krajevna gostilna ne 

obstoja! Takoj po ustanovitvi KDZ-ja je ista imela svojo gostilno, ker pa niso imeli človeka 

da bi se za posel zanimal ter je bila gostilna v istem času de/icitna je radi tega bila 

ukinjena! Mišljenje okrajne partijske komisije je, da bi se gostilno dalo enemu privatniku 

ki ima zato veselje v socialistični zakup, odbor pa bi imel od tega nekoliko dobička na 

drugi strani pa bi ljudje ob nedeljah se kje zbirati, kajti danes ko pride nedelja se zbira po 

raznih kleteh in so kot zgubljeni, ako bi bila tu gostilna bi se že samo življenje nekoliko 

oživelo in ta cilj mora biti tudi poglaviten za KLO!«47 

KLO Podraga je prenehal delovati v aprilu 1952, ko so bili s tretjim splošnim zakonom o 

ljudskih odborih, KLO-ji ukinjeni . KLO Podraga je bil priključen občini Vipava. Zadnjo 

sejo so imeli 20. 4. 1952, ko so še zadnjič pregledali poslovanje v zadnjem času . Glede 

inventarja (miza, pisalni stroj, omaro in pet stolov), ki ga je posedoval KLO, so se 

dogovorili, da ga bodo prepustili OF organizaciji iz vasi .48 

Žig KNOO in žig KLO Podraga 

41 PANG, KLO Podraga, leto 1951, 1. e. 10/2, Zapisnik Olaajne partijske komisije, 20. 4. 1951. 
48 PANG, KLO Podraga, leto 1952, 1. e. II, Zapisnik izrednega zasedanja, 20. 4. 1952. 
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6. ODNOS DO OPOZICIJE OZIROMA POLITiČNIH 
NASPROTNIKOV 

Komunistična partija je izšla iz vojne kot zmagovita in edina politična sila in je imela v 

rokah vzvode zakonodajne in izvršne oblasti, vpliv na sodišča in kontrolo nad represivnim 

aparatom. V si družbeni segmenti, vključno z gospodarstvom, so bili vodeni na 

centraliziran način, pri čemer je imel vodilno vlogo politbiro Komunistične partije (KP). 

Večino vodilnih funkcij v Sloveniji (več kot 70 %, ključne položaje pa praktično v celoti), 

so obdržali oziroma zasedli člani KPS 49 

Politična opozicija je imela možnost sodelovanja znotraj Ljudske fronte Jugoslavije (LFJ), 

pa tudi zunaj nje (pravno formalno do leta 1965). Političnim strankam je bila dopuščena 

možnost delovanja, toda tega slovenske predvojne politične stranke niso izkoristile, niso 

prijavile delovanja in se niso registrirale. V Jugoslaviji je delovanje obnovilo 9 strank. 

Tudi v razširjeni AVNOJ oziroma Začasno ljudsko skupščino Demokratične federativne 

Jugoslavije (DFJ) so bili iz vrst predvojnih slovenskih poslancev (izvoljenih leta 1938) 

kooptirani le trije poslanci Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ) oziroma Slovenske 

ljudske stranke (SLS). V Sloveniji organizirana politična opozicija ni sodelovala niti na 

volitvah v jugoslovansko in slovensko ustavodajno skupščino (november 1945, oktober 

1946).50 

Obenem z onemogočanjem večstrankarskega sistema je potekal oster boj z ostanki NOB 

nasprotnih sil (okrog 20.000 pripadnikov raznih formacij, ki se niso mogle ali hotele 

umakniti čez mejo) in nasprotniki novega režima. Po vsej državi so potekali sodni procesi 

proti nacističnim vojnim zločincem, sodelavcem okupatorjev in funkcionarjem kvislinških 

vlad (Dražu Mihailovicu, pomembnejšim ustašem), pripadnikom cerkvene hirarhije 

(nadškofu Alojziju Stepincu) in opozicijskim politikom (Dragoljubu Jovanovicu). Del 

sojenj je imel tudi politično in ekonomsko ozadje - utrjeval je novo oblast in 

»razkrinkaval« proti ljudskost prejšnjega režima, pomembna pa je bila tudi ekonomska 

funkcija obsodb, saj so obsojencem lahko zaplenili imetje. 

49 KI' l Jučne značilnosti slovenske politike v letih 1929- 1955, lNZ, Ljubljana 1995, str. 84. 
o Ibidem, str. 86. 
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Največji del obračuna je potekal po zunaj sodni poti. Angleške vojaške oblasti so 

Jugoslovanski armadi konec maja 1945 izročile nekaj deset tisoč domobrancev, ustašev, 

hrvaških domobranov in del četnikov (Ljotičevega dobrovoijskega korpusa), ki so se 

skupaj s številnimi civilisti umaknili na Koroško (drugi del četnikov pa se je zatekel v 

Italijo, od koder jih niso izročili) 5 1 Po različnih virih je bilo usmrčenih med 7.000 in 12. 

000 domobrancev, najbolj znana morišča so pod Krenom in pri Macesnovi Gorici v Rogu 

ter v opuščenih jaških premogovnikov pri Hrastniku in v Hudi jami pri Laškem, znani pa 

so tudi drugi kraji v okolici Celja, Novega mesta, Škofje Loke in na Pohorju. Poleg 

slovenskih domobrancev je bilo prav tako brez predhodnega sojenja usmrčenih tudi več 

tisoč vrnjenih hrvatskih domobranov, ustašev, četnikov in pripadnikov drugih oboroženih 

formacij, pa tudi domačih Nemcev in še neugotovljeno število civilistov. O usodi vrnjenih 

domobrancev in pripadnikov drugih vojaških formacij je odločalo jugoslovansko vojaško 

in politično vodstvo. 52 

Poleg zunajsodne poti pa je tedanja oblast proti političnim nasprotnikom oziroma proti 

potencialni opoziciji, nastopila s sodnimi procesi. Med najbolj značilnimi povojnimi 

procesi so bili procesi pred sodišči narodne časti , katerih namen je bil uveljaviti moralna 

načela iz NOB (obsojencem so poleg zapornih kazni pogosto zaplenili tudi premoženje in 

jim odvzeli državljanske pravice), procesi proti nacističnim vojnim zločincem, proti 

sodelavcem okupatorja, terorističnim skupinam, vohunom, saboterjem in organizatorjem 

»kraljeve« vojske v domovini, procesi proti trgovcem in industrialcem in t. i. »}culaški« 

procesi. Med političnimi procesi izstopajo Nagodetov proces (julij 1947), deloma 

duhovniški procesi (sodijo v različne kategorije) in dachauski procesi (1948 - 1949). Pri 

slednjih je šlo za politični obračun znotraj KPS in so nosili tipično obeležje stalinskih 

sodnih procesov (skonstruirane oz. izmišljene obtožbe, sojenje pripadnikom iste stranke 

oz. ideološkim istomišljenikom). Politično ozadje so imeli deloma še drugi sodni procesi$) 

Kljub odsotnosti formalne oPozIcIJe m drastičnim obračunom z drugače mislečimi 

posamezniki in skupinami, ki so med vojno delovali v okviru osvobodilnega gibanja ali mu 

vsaj niso nasprotovali, pa tudi z obračunom znotraj KPJ, je kritično stališče do politike 

obstajalo ves povojni čas. Do izraza je prišlo v petdesetih letih zlasti v kulturnih krogih in 

li Repe, Božo, Naša doba, Državna založba Slovenije (DZS), Ljubljana 1996, str. 280. 
52 Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929- 1955, str. 89. 
53 Ibidem, str. 90. 
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med delom druge inteligence, kar je bila predvsem posledica delno liberaliziranih razmer. 

Še v štiridesetih letih je v imenu kristjanov znotraj OF politiki komunistov nasprotoval 

Edvard Kocbek. Očital jim je, da si partija prisvaja oblast, da razvija neumestno socialno 

diferenciacij o, da uprizarja politične sodne procese, da negira pridobitve demokratičnih 

revolucij v Evropi in da slepo posnema sovjetsko prakso; potem, da daje prvenstvo 

ideološkim interesom in ima negativen odnos do cerkve, pa tudi vrsto drugih stvari. Za 

svojo nazorsko skupino je zahteval pravico do soodločanja pri važnih zadevah. Najbolj 

artikulirani opozicijski nastop je imel Kocbek na seji CK KPS leta 1946, kije bila sklicana 

na njegovo pobudo. Ta nastop je bil pomembna točka v sporu Kocbeka s komunistično 

partijo in je najbrž odločilno vplival na obračun z njim, čeprav je z občasnimi 

ponavljajočimi se konflikti do tega prišlo šele nekaj let kasneje (1952, v času, ko je 

Jugoslavija tudi prekinila diplomatske odnose z Vatikanom). Kocbeka in njegovo 

krščanskosocialistično skupino je slovensko partijsko vodstvo videlo predvsem v luči 

možnih iniciatorjev nove krščanske stranke in njene povezave z uradno Cerkvijo oz. 

Vatikanom, zato je ostro reagiralo na vsakršen poskus medsebojnega povezovanja, čeprav 

zgolj v kulturne namene (tako so, npr., prepovedali srečevanje nekdanjim sodelavcem 

predvojne krščanskosocialistične revije Dejanje). 

Od začetka petdesetih let naprej so se opozicijska stališča v Sloveniji in v Jugoslaviji 

izražala predvsem skozi kulturne boje. Uradna politika v Sloveniji je v tem obdobju 

dovoljevala pluralizem v kulturi, umetnosti in deloma v publicistiki ter posredno celo v 

političnem mišljenju (npr., različno tolmačenje marksizma in drugih filozofskih šol). »Tihi 

pluralizem« je bil pogojen tako s prepovedjo političnega združevanja, kot s (sprotno 

določeno) »tolerančno mejo«, do katere je kritiziranje oblasti lahko segalo. V vseh delih 

države in v vseh obdobjih je, odvisno od trenutnih razmer, obstajal enkrat bolj, drugič manj 

kritičen odnos do oblasti, vendar prek pisanja člankov in združevanja okrog posamičnih 

revij praviloma ni segal. Če je kje hotel prerasti v politično gibanje, je bil s političnimi, 

administrativnimi in tudi sodnimi ukrepi zatrl. V Sloveniji je kulturniško opozicijo 

oblastem na začetku petdesetih let predstavljala revija Beseda, na koncu petdesetih Revija 

57 in v prvi polovici šestdesetih let revija Perspektive54 

" Repe, Rdeča Slovenija, str., 70-72. 
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7. ODNOS DO CERKVE 

Represivno stanje po vojni se je stopnjevalo do leta 1953, do »zakona o pravnem položaju 

verskih skupnosti« , a tudi po tem se Cerkev ni mogla svobodno razvijati. Značilno za 

odnos do Cerkve po osvoboditvi je letno poročilo notranjega ministrstva za leto 1945: »Ko 

določamo vlogo, ki jo ima slovenska duhoviIčina v okviru celotnega delovanja reakcije v 

Sloveniji v času osvoboditve, lahko mirno izhajamo iz stali§ča, da IVo ri bail slovenska 

duhovščina in danes ile oficielna cerkev !rim. kat. / hrbtenico vsej reakciji, njeno delovanje 

pa je osnovno in edino, bi lahko rekli, organizirano delovanje ... Rim. KataliiIka cerkev na 

Slovenskem je stala vedno radi svojih privilegiranih in družbenih pozicij Jevdalnih in 

polfevdalnih na najbolj reakcionarnem stališču.« Nove oblasti torej ni motila samo vloga 

tako imenovane izdajalske duhovščine med vojno, temveč predvsem to, da je bila Cerkev 

»hrbtenica opozicije« - in da je bila edina še organizirana sila zunaj komunistične partije. 

Čutila se je ogroženo od moči, ki ji ni mogla do živega in ki je imela velik vpliv na 

prebivalstvo. Škof Volk je v enem od zaslišanj leta 1949, ko je bil očitno na meji svojih 

moči, izjavil: »Cerkev bo ostala, mene in vas pa ne bo«.55 

Povojna politika novega slovenskega (in jugoslovanskega) vrha do Cerkve je izhajala iz 

ideoloških razlogov (vera kot »opij za ljudstvo«, kategorija preteklosti , ki je nastala v 

razredni družbi in v socializmu nima kaj iskati) pa tudi iz aktualnega stanja (ocena, ~a se v 

svetu krepi vpliv Vatikana, zaradi česar je Tito kazal namero, da bi jugoslovansko 

katoliško cerkev čim bolj odrezal od vatikanskega vpliva in morda v perspektivi celo 

dosegel, da bi postala )>nacionalna« oziroma - podobno kot pravoslavna - avtokefaIna). Ta 

poskus se je kmalu izkazal za nerealen. Cerkev v Jugoslaviji (še posebej katoliška, ki je 

bila najbolj hierarhično organizirana in najbolj podrejena centru izven države) je za 

komunistične oblasti postala najnevarnejši nasprotnik, proti njej je bilo usmerjenih več 

velikih političnih , ideoloških, administrativnih, sodnih in tudi ekonomskih ukrepov. Poleg 

ideoloških so bili glavni vzroki za tako ravnanje bojazen, da bi mogla Cerkev zaradi 

verskega in političnega vpliva ter velikega materialnega bogastva ogroZiti novo oblast, 

zamere zaradi opredelitve in ravnanja Cerkve med drugo svetovno vojno in ostra kritika 

(nepriznavanje) nastajajočega novega, socialističnega družbenega reda. Oblasti so lahko 

" Slovenija v letu 1945. zbornik referatov. Zveza zgodovinskih društev Slovenije, LjUbljana 1996. str. 113. 
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onemogočile dejavnost strank in kontrolirale medije, mnogo težje pa so lahko posegle v 

komunikacijo duhovnikov z vemiki. Cerkev je v takih razmerah postala zatočišče za vse, 

ki so bili diskriminirani in preganjani, po sili razmer pa tudi najpomembnejši center 

opozicije, oblasti pa so cerkveni vpliv skušale omejiti tako, da so ljudi s propagando in na 

druge načine odvračale od nje. 

Katoliški vrh v Sloveniji je takoj po koncu vojne - zavedajoč se težavne vojne dediščine in 

sovražnega odnosa novih oblasti - skušal ravnati pomirljivo. Generalni vikar ljubljanske 

škofije Ignacij Nadrah, ki je po pobegu Gregorija Rožmana prevzel vodenje ljubljanske 

škofije, je 15. maja 1945 (verjetno po nasvetu dr. Metoda Mikuža) v cerkvah ukazal branje 

posebne izjave. V njej je novo slovensko vlado priznal za zakonito in ji v imenu Cerkve 

izrazil »spoštovanje, pokorščino in zvestobo«. Nadraha so kmalu za tem oblasti zaprle, 

novi generalni vikar dr. Anton Vovk pa je na zahtevo predsednika nove slovenske vlade 

Borisa Kidriča skupaj z drugimi cerkvenimi dostojanstveniki sestavil in mu Il. julija 1945 

prebral spomenico duhovščine ljubljanske nadškofije, v kateri je bila znova izražena 

»vdanost, pokorščina in zvestoba« tako slovenskim kot jugoslovanskim oblastem in 

izrečeno obžalovanje zaradi zavestnega izdajstva, da so, »take in podobne napake v usodni 

dobi okupacije zagrešili tudi nekateri duhovniki in nekateri katoličani«., ki pa naj bi to 

storili predvsem iz strahu pred brezboštvom. V spomenici je bila izražena tudi obsodba 

vseh brezpravnih nasilnih dejanj med vojno in pripravljenost Cerkve, da pomaga »gasiti 

ogenj sovraštva, maščevalnosti in krivičnosti, ki bi utegnil še nadalje razkrajati .notnost 

družine, vasi in naroda ter oteževati ali celo onemogočati vzajemno prizadevanje vseh 

narodnih energij za hitri dvig naše domovine«. Pričakovanje Cerkve je bilo, da bosta 

republiška in zvezna vlada >>ne le priznavali, temveč katoličanom v naši državi tudi z 

veseljem omogočali versko vzgojo otrok, cerkveno poroko, potreben verski tisk, vzgojo 

duhovniškega naraščaja in za cerkvene namene potrebno lmovmo«. Cerkveni 

dostojanstveniki so se v spomenici tudi zavzeli za vmitev beguncev, ki so iz strahu pred 

novimi oblastmi zbežali iz domovine. 

V lokalne slovenske odnose med državo in Cerkvijo je že jeseni 1945 odločilno posegla 

zvezna politika. Na ukrepe oblasti (ločitev Cerkve in države, omejitev cerkvenega vpliva v 

šolah na fakultativni verouk ter odvzemanje drugih dotedanjih pristojnosti Cerkve, 

predvsem pa izvedba agrarne reforme, ki je Cerkvi odvzela večino posestev), je 20. 

septembra 1945 s pismom reagirala jugoslovanska škofovska konferenca pod vodstvom 
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zagrebškega nadškofa dr. Alojzija Stepinca. V pismu so jugoslovanski škofi ostro obsodili 

»materialistični duh« in zatrdili, da pod nobenim pogojem ne bodo odstopili od zahtev po 

svobodi katoliškega tiska in katoliških šol, ohranitvi verouka v vseh razredih nižjih in 

srednjih šol, popolne svobode katoliškega združevanja, od karitativne dejavnosti do 

spoštovanja (priznanja) katoliške poroke. Zahtevali so vrnitev odvzete lastnine, kar vse naj 

bi bil pogoj za »trajni notranji mir« v državi. 

Jugoslovansko vodstvo je v pismu videlo neke vrste »bojno napoved«, interpretiralo ga je 

kot zahtevo po vrnitvi nekdanje dominantne vloge katoliški cerkvi, kot opravičevanje 

kolaboracije in ustaške Neodvisne države Hrvaške. Stopnjevalo je pritisk na Cerkev, med 

eksemplaričnimi ukrepi pa je bila obsodba nadškofa Stepinca na 16 let zapora zaradi 

podpore režimu Neodvisne države hrvaške in delovanja proti Jugoslaviji. Pismo je 

slovenski katoliški vrh podprl, brali so ga tudi v slovenskih cerkvah, čeprav jim taktično 

radikalizem hrvaške Cerkve v tistem trenutku ni najbolj ustrezal. To je še prililo olja na 

ogenj že tako napetih razmer. Oblastem je pismo prišlo kot naročeno za načrtovani obračun 

s Cerkvijo tako na institucionalni kot na individualni ravni, ki ga je eden najvplivnejših 

slovenskih politikoV Ivan Maček - Matija na seji CK KPS decembra 1945 naznanil z 

besedami. »Duhov§čina je zelo aktivna. Delajo zelo previdno, ne izstopajo preveč javno, 

ali zlasti na Dolenjskem se vidi drobno delovanje Jarov. Mi bomo v bližnji bodočnosti 

zaprli nekoliko Jarjev, kajti imamo dovolj podatkoV, da bodo lahko obsojeni.« 

Strategija zmanjševanja vpliva Cerkve v družbi je poleg ekonomskih in sodnih ukrepov (v 

prvih letih po vojni je bilo v ljubljanski škofiji od 531 duhovnikov in redovnikov obsojenih 

blizu 270, v mariborski več kot 80 in na področju sedanje koperske škofije blizu 50), 

zajemala tudi diferenciacijo med duhovniki, pridobivanje sodelavcev Službe državne 

varnosti med njimi, partijske čistke v zvezi z religioznost jo in intenzivno propagando proti 

Cerkvi. 

Ustavne opredelitve položaja cerkva v Jugoslaviji so od ustave leta 1946 temeljile na 

ločitvi cerkve od države. Velike cerkvene posesti so bile že pred sprejemom ustave 

nacionalizirane (župnijam in drugim cerkvenim subjektom je bil dovoljen maksimum 10 

hektarov), cerkvam pa v celoti odvzeti prejšnji privilegiji oz. poseben položaj v družbi. To 

je veljalo tudi za funkcije, ki so jih prej opravljale »v imenu države, npr. pri sklepanju 

porok, na vzgojnem, šolskem in karitativnem ter drugih področjih. 
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Razmere so se začele počasi spreminjati po letu 1948 zaradi spora z informbirojem, ko 

Cerkev kot najhujši sovražnik ni bila več na prvem mestu. CK KPS je marca 1950 ocenil , 

da Cerkev »ni več organizator reakcije« in odnos se je začel postopoma mehčati. V 

Sloveniji so (tudi zaradi kritik iz Beograda, da s Cerkvijo ravnajo preostro) začeli 

spreminjati odnos do duhovščine, administrativne in sodne ukrepe proti Cerkvi pa so 

vedno bolj zamenjevale politične metode boja. Do ponovne zaostritve je prišlo leta 1952, 

ko je v Sloveniji prišlo do napada na škofa Antona Vovka. Napadalec ga je skušal na vlaku 

zažgati, škof pa je utrpel hude opekline. Kolikor se da oceniti, je bilo to bolj solistično 

dejanje, ne pa načrtovana poteza slovenskega vodstva, ki je tedaj vodilo politiko umirjanja 

in to kljub temu, da so se jugoslovansko-vatikanski odnosi tedaj iz meseca v mesec 

zaostrovali, konec leta, 17. decembra 1952, pa je Jugoslavija dokončno prekinila stike z 

Vatikanom. Razdor ni imel toliko ideološkega ozadja kot mednarodno - politično. 

Jugoslavija je bila takrat na višku spora z Italijo zaradi tržaške krize, hkrati pa je skušala 

utrditi odnose z zahodnimi velesilami, še posebej z ZDA, ki so jo podpirale v sporu z 

informbirojem. V takih razmerah se je Italija zbala, da bi se vprašanje Trsta lahko rešilo v 

jugoslovansko korist, zato je poiskala pomoč Vatikana. Ta je oživil stari spor zaradi 

obsodbe nadškofa Step inca, angažiral katoliško cerkev po svetu, ki je okrepila propagando 

proti Jugoslaviji, oznanil, da bo papež Stepinca povišal v kardinala in obtoževal 

Jugoslavijo zaradi drugih zaprtih duhovnikov, prepovedanih katoliških publikacij, in 

zaprtih katoliških šol. Odgovor Tita je bil najprej javna obtožba Vatikana, da vodi 

italijansko imperialistično politiko, nato pa prekinitev odnosov zaradi vmešavanja Svete 

stolice v jugoslovanske notranje zadeve. Slovensko vodstvo je v takih razmerah krmarilo 

med zaostreno beograjsko politiko in lastnimi ocenami, da je prišel čas za mehčanje 

odnosov s Cerkvijo, zato so bile posamezne odločitve protislovne, verjetno pa jih je treba 

ocenjevati tudi v kontekstu (prav tako protislovnega) mednarodnega položaja Jugoslavije: 

februarja 1953 so Jugoslavija, Grčija in Turčija podpisale »Ankarski sporazum o 

sodelovanju«, ki je naslednje leto pripeljal do Balkanskega pakta in celo posredne 

povezave Jugoslavije z Natom, marca 1953 je umrl Stalin, junija pa je prišlo do izmenjave 

veleposlanikov med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo in nato tudi do normalizacije odnosov 

med Jugoslavijo in drugimi socialističnimi državami, obenem pa je tržaška kriza oktobra 

Jugoslavijo pripeljala na rob oboroženega spopada zaradi Trsta, tržaška kriza pa je bila že 

leto kasneje rešena s podpisom londonskega memoranduma. Na splošno je mednarodni 

položaj od leta 1953 dalje za Jugoslavijo postajal vedno bolj ugoden, zaradi česar si je 

lahko privoščila po eni strani Vatikanu pokazati , daje položaj Cerkve v Jugoslaviji odvisen 
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predvsem od dobre volje jugoslovanskega vodstva, po drugi strani pa Je bilo treba 

dokazovati , da vatikanske obtožbe na račun zatiranja katoliške cerkve ne držijo. 

V Sloveniji je bila leta 1953 izpuščena velika večina duhovnikov, oblasti so dovolile 

začetek izhajanja verskega lista Družina in ustanovitev semenišča v V ipavi , v približno 

istem obdobju pa so tudi izključile teološko fakulteto iz univerze in ukinile verouk v 

• lab 56 so . 

7.1. ODNOS DO CERKVE V PODRAGI 

Odnos med župnikom in vaško oblastjo je bil dober. Vaščani so ga spoštovali, saj jim je v 

času vojne pomagal pri pogajanjih ob aretacijah. Bil je edini v vasi, ki je govoril nemško in 

je vedno posredoval in prosil za izpustitev. Po kapitulaciji Italije, ko so začeli na vasi s 

partizansko šolo, je privolil v poučevanje otrok, dokler ni prišel pravi učitelj. Skratka, 

užival je velik ugled na vasi. Tako so vaščani na zborih volivcev vedno, ko je zaprosil za 

prostovoljne prispevke zanj in za cerkovnika, procesije, prostovoljne nabirke, privolili. 

Seveda pa je moralo biti to njihovo strinjanje potrjeno iz višje inštance. 

"Repe, Rdeča Slovenija, str. 58- 64. 
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Prošnja župnika Franca Premrla, 1948 

Kako je to potekalo, je lepo vidno iz ohranjenih dokumentov, Najprej je župnik poslal 

prošnjo na KLO: »Kot je že prejšnja leta poskrbel Krajevni ljudski odbor na zadovoljiv 

način, da so vaščani prispevali k primerni plači za cerkovnika, tako priporočam tudi za 

tekoče leto, da bi se poskrbelo na kak podoben način, da pride cerkovnik do plačila za 

svoje delo, V kolikor je možno, priporočam tudi, da bi se v teku leta poskrbelo da bi dobil 

tudi župnik kak ekvivalentni (enakovredni) prispevek za nekdanji predpisani znesek v 
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denarju, ki je znašal letnih 485 kron, ali pozneje ravno toliko lir. To pa je samo prošnja in 

ne kaka zahteva in prepuščam vse prostovoljni dobrohotnosti vaščanov. «57 

KLO je nato poslal dopis na okraj ne organe in ti so potem potrdili oZiroma zavrnili 

prošnjo. V letu 1948, ko je bila poslana ta prošnja, je bila zavrnjena s temi besedami: 

»Prosimo, da sporočite Vašemu župniku tov. Premrl Francu; da je njegova prošnja glede 

pobiranja proste bire oziroma plače zavrnjena, prav tako tudi za cerkovnika. «58 So mu pa 

dovolili imeti procesije ob cerkvenih praznikih: » Vašo prijavo glede procesije dne 8. junija 

1950 ob 17 uri smo vzeli na znanje z odobritvijo.,,59 Dovoljevali so mu tudi pobiranje 

prostovoljnih prispevkov v župnijski cerkvi za cerkvene potrebe: »Priloženo vam 

dostavljamo dva izvoda odločbe tuk. poverjeništva, s katero se dovoljuje nabiranje 

prostovoljnih prispevkov v župni cerkvi v Podragi. Prvi izvod vročite župniku Premrl 

Francu, drugi izvod pa razobesite na vašo oglasno desko v vednost prebivalstvu. «60 

Zaznati pa je nezadovoljstvo z župnikom pri članih Krajevne celice KP: »Politično stanje 

vasi. V naši vasije še kar zadovoljivo politično zgrajeno ljudstvo. 961100 je ljudstvo za nas 

obenem je tudi org. SlAV. 6/100 pa jih je proti nam na čelu teh je župnik, ki je direktno 

proti nam za 1 .4. 1946 smo šli čakati mednarodno komisijo te se je veliko ljudstva 

udeležilo. Za par dni je župnik imel veronauk tu se je izrazil da vsi tisti ki so šli v Šent Vid 

so šli nositi aprila 7. 4. 1946 pri maši oz. oznanilu opomine, da danes ima otrok ki hodi v 

prvi razred več besede kot tisti ki je trgal 20 let hlače v šoli: za tem da si želi mir, da če 

ima kdo kaj žnim ni treba ga tožiti naprej da naj vsak kdo pride do njega ter mu na 

prijateljski način pogovoriti. Pri tem se je še s svojim delu v okupaciji Italije delal in 

žrtvoval za narod. «61 

57 (PANG), KLO Podraga, leto 1948, t. e. 4, Prošnja župnijskega urada v Podragi, 7.1. 1948. 
58 PANG, KLO Podraga, leto 1948, t. e. 4, Okrajni izvršni odbor (010) Gorica odsek za socialno skrbstvo, 
13.2.1948. 
"PANG, KLO Podraga, leto 1950, t. e. 9, Okrajni ljudski odbor (OLO) za Goriško, Poverjeništvo za 
notranje zadeve, Solkan 15.5. 1950. 
60 PANG, KLO Podraga, leto 1951, t. e. 1012, OLO, Poverjeništvo za notranje zadeve, 13. 12. 1951. 
6i Okrajni komite KPS za Vipavsko, poročila celice v Podragi, 10.4. 1946. 
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8. OBNOVA VOJNE ŠKODE 

V obnovo so bili vključeni vsi sloji prebivalstva. Nič ni bilo čudnega, da so po svojem delu 

uslužbenci iz uprave pospravljali les in so tovornjake nakladale organizacije AFŽ. Na 

prostovoljno in brezplačno delo so hodili s pesmijo, utrujeni so spet prepevali . Naslov 

udarnik je pomenil najvišje odličje. Posebno vlogo pri obnovi so imele mladinske delovne 

brigade.62 

Obnova se je začela že med vojno, na osvobojenih ozemljih in takoj za premikajočo se 

frontno črto. Obnavljali so mostove, ceste in železnice, čistili reke in morje od min. 

Improvizirana industrija je sprva delala za fronto, nato se je preusmerila na civilno 

proizvodnjo. Velikansko je bilo pomanjkanje vseh vrst proizvodnih strojev, primanjkovalo 

je delovne sile, predvsem pa hrane. Na vasi je bil zato uveden prisilen odkup, ki je trajal 

nekaj let. Odkupne kampanje in določanje kvot, ki so se (tudi na račun industrializacije) 

povečevale, pa so povzročale skrivanje poljskih pridelkov in živine, kmečke upore in kot 

posledico pretepanje, denarne in visoke zaporne kazni, na katere je bilo obsojeno več ti soč 

kmetov. Veliko je pri prehrani pomagala UNRRA s paketi hrane in drugimi oblikami 

pomoči (kmetijsko mehanizacijo, zdravstveno opremo, oblekami, izobraževalnimi 

programi). S to pomočjo je - poleg lastnih sil - Jugoslavija uspela obvladati lakoto po 
• 

vojni in začeti gospodarsko obnovo. Državne oblasti so se borile proti špekulacijam m 

črnoborzijanstvu. Uvedena je bila enotna valuta dinar. 

Glavna gonilna sila obnove je bilo prostovoljno delo v vseh oblikah od množičnih delovnih 

akcij do raznih vrst tekmovanj in udarništva, ki ga je politika spodbujala na razne načine, 

predvsem s pomočjo medijev in množičnih organizacij ter s podeljevanjem raznih nazivov 

(udarnik, junak socialističnega dela, udarni kolektiv, zadruga borec za visok pridelek ipd.). 

Tisk je populariziral stahanovsko gibanje v Sovjetski zvezi, sodelovanje v delovnih akcijah 

je bila moralna obveznost, ki so jo ljudje sprejemali z navdušenjem in prepričanjem o 

boljši prihodnosti. S prostovoljnim delom mladinskih delovnih brigad iz vse Jugoslavije in 

tujine, med parolami in petjem zanosnih pesmi, so bili zgrajeni številni pomembni objekti, 

62 Arhivski dokumenti o obnovi in socialistični graditvi v letih 1945-47, str. 10. 
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med njimi proga Br6ko-Banovi6i, avtocesta Zagreb-Beograd, imenovana »avtocesta 

bratstva in enotnosti«, proga Šamac-Sarajevo. Mnogi mladinci so prvič zapustili svojo vas, 

ko so šli na akcijo, se naučili pisati, upravljati s stroji, prvič so gledali filmsko predstavo. 

Udeleženci akcij so za nagrado po vrnitvi imeli »majhne« prednosti, npr. pri vpisu na šole, 

pridobitvi ležišča v študentskem domu ipd.63 

8.1. OBNOVA VOJNE ŠKODE V PODRAGI 

Vojna je pustila svoje sledi tudi v Podragi. Vas sicer ni bila požgana ali bila kakorkoli 

drugače poškodovana. Pravzaprav bi lahko rekli, da je posledice pustil čas. Že od prve 

vojne, ko je ta del Slovenije pripadel Italiji in so tu prevzeli oblast Italijani, se v vasi ni nič 

obnavljalo in ne zgradilo. Tako je po vojni bilo treba obnoviti šolo, ceste, mostove v vasi 

in pred vasjo. 

Najbolj so si prizadevali, da bi obnovili šolo, tako so 1946 poslali prošnjo na odsek za 

obnovo: »Krajevni N.O.O. se obrača na naslovni odsek s prošnjo, ako bi Vam bilo mogoče 

izposlovati, oziroma nakazati kako pomoč za obnovitev (popravilo) naše Osnovne šole ki je 

potrebna popravila. Svojo prošnjo utemeljujemo s motivacijo: 

l. Ker se je že na zborovanju volilnih upravičencev dne 31/3/1946 o tem razpravljalo 

in se je skupno sklenilo, da bi se napravilo prošnjo na naslovni odsek. Sklenilo se 

je, da se bi šola popravila v času šolskih počitnic, to bi bilo sedaj, ker bo pouk v 

šoli kmalu končal. 

2. Ker naša vas nima zadostnih sredstev za popravilo iste, po natančnem pregledu se 

je ugotovilo, da bi za popravilo šole potrebovali precejšnjo vsoto. Tov. Franc Lozej 

- Marko je napravil načrt ki ga k prošnji prilagamo, iz njega je razvidno koliko bi 

bilo potrebno za popravilo, ker zraven načrta je tudi seznam vseh potrebščin ki bi 

prišle v poštev za to. 

Opomba: Kar bi bilo v naši moči bi napravili sami z udarniškim delom. Organizirali bi 

mladino, da bi pomagala, 11. pr. pri mešanju malte, pri dovažanju peska in pri drugem 

podobnem delu. Pesek bi si tudi sami napravili. Prosimo ako bi se dalo v tem oziru kaj 

63 Repe, Naša doba, str. 282. 
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ukreniti, ker z obnovo šole se bi iz sedanjega stanja dalo napraviti primerno poslopje, 

tako, da bi vsaj izgledalo, da je uradno poslopje, ter bi bilo lahko v ponos naši vasi in 

narodu.«64 Žal so na to prošnjo dobili negativen odgovor in to šele v septembru, ko se je 

pouk že začel, predlagali so jim: »V zvezi s to prošnjo vam dostavljamo naslednjo rešitev: 

Ker oddelek za gradnje izvaja vsa javna gradbena dela po načelih in zakonih Državnega 

proračuna in knjigovodstva in ker nima nobene poverilnice, da bi dajal dotacije kakor se 

je to godilo v letu 1945 vam tej prošnji ne moremo ugoditi. Kredit ki smo ga prejeli od 

VUJA za popolno obnovitev 11 šolskih poslopij so v celoti disponirani za te gradnje. 

Drugih dotacij pa oddelek za gradnje ne prejema. Kakor posnemamo iz vašega 

oprosomativnega proračuna glede stroškov za adaptacijo vaše šole bi lahko čisto v 

krajevnem merilu to popravili in sicer na udarniški način v tromesečnem tekmovanju za 

priključitev k Federativni Ljudski Republiki Jugoslaviji. Če bi rabili iz kakršnih koli 

razlogov strokovno tehnično moč za sestavo programa in upeljava v ta dela smo vam 

vsekakor rade volje na razpolago in bi v tehničnem pogledu izvršili vse predpriprave in 

tudi dela nadzirali, da bi se izvršila v skladu Z gradbenimi in tehničnimi predpisi. «65 Tako 

s celovito obnovo šolskega poslopja ni bilo nič. Sami vaščani so z udarniškim delom 

poskušali storiti kar največ. V avgustu 1946 so sklenili: » .. . da se obnovi šolo ter da se kupi 

prostor (dvorišče pred poslopjem, opomba avtorja) od tov. Lozej Avgusta ... se je to 

naredilo in sicer za ceno 1 hI. vina, ki se ga bo nabralo na prostovoljni bazi po trgatvi. 

Glede drugih popravil kar se tiče mizarskih del bo uredil mizar Bajec Izidor z udarniškim 

delom.<,66 Večjega popravila kot je menjavanje oken, vhodnih vrat, notranjih vrat, . trehe in 

drugega so opravili v letu 1949 in 1951 in jih pokrili z samoprispevkom in seveda z 

udarniškim delom. 

Poleg šole so skušali kar najbolje popraviti in vzdrževati poti po vasi in na polju, večinoma 

z udarniškim delom. Na sejah KLO so o tem razpravljali: »Referent za obnovo poroča, da 

bi bilo potrebno preko potov izčistiti ograje, ter da se bo napravilo udarniško delo po 

naših občinskih poteh, seveda ko bo čas dopuščal. Sedaj s temi slabimi deževnimi 

razmerami je delo zelo zaostalo na polju in v vinogradih. ,,67 

64 PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Prošnja za obnovo šole, 26. 6. 1946. 
65 PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Oddelek za gradnje, 14.9.1946. 
66 PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik redne seje, 18. 8. 1946. 
67 PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik redne seje, 23. 6. 1946. 
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... 

V letih 1950 in 1951 so obnovili tudi tri mostove v vasi in večji most pred vasjo. za 
obnavljanje gospodarskih in stanovanjskih objektov pa posamezniki niso imeli denarja In 

se razen majhnih del pri hišah ni obnavljalo nič. 

• 
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9. PRESKRBA PREBIVALSTVA 

V prvem obdobju po osvoboditvi je imela nova oblast veliko težav z zagotavljanjem vsaj 

najnujnejše preskrbe prebivalstva, saj je bilo zaradi uničenih prometnih zvez zelo 

otežkočeno preskrbovanje najbolj pasivnih krajev in tudi večjih mest. Poleg tega je bilo 

potrebno zagotoviti preskrbo za tiste, ki so ostali brez vsega, bili preseljeni ali internirani in 

so se poleti in jeseni 1945 postopoma vračali 68 

V vsesplošnem pomanjkanju po končani vojni državni sektor ni mogel pokriti vseh potreb 

po hrani in kmetijskih pridelkih za predelovalno industrijo. Zato je bil uveden obvezen 

odkup, prosta prodaja žita, mesa in mlečnih izdelkov pa je bila prepovedana oz. omejena. 

Določeno je bilo, kolikšen odstotek pridelka in glav živine lahko kmet obdrži za domačo 

porabo. Odkup se je določal glede na velikost obdelovalne površine in glede na žetveni 

donos, odstotek pa se je z leti spreminjal (obvezni odkup je trajal od 1945 do 1953). Leta 

1945 so morali biti oddani vsi kmetijski presežki, potem so z delom pridelka kmetje lahko 

razpolagali sami. V zameno za oddano so kmetje dobivali industrijske izdelke (sol, 

sladkor, vžigalice, tobak, milo, itd.). Cene so bile določene v korist industrijskih izdelkov, 

saj je bilo kmetijstvo eden redkih virov akumulacije, iz katerih je oblast lahko črpala. 

Odkupne kampanje in določanje kvot pa so povzročale skrivanje poljskih pridelkov in 

živine, kmečke upore in pretepanje, denarne in visoke zaporne kazni, na katere je bilo 

obsojenih več tisoč kmetov. Veliko je pri prehrani pomagala UNRRA s paketi hrane in 

drugimi oblikami pomoči (kmetijsko mehanizacijo, zdravstveno opremo, oblekami, 

izobraževalnimi programi)69 

Hrana in druge potrebščine so se lahko dobile le s posebnimi kartami in nakaznicami. Tak 

sistem se je imenoval racionirana preskrba in je veljal do leta 1948. Vsak prebivalec je bil 

vpisan v register potrošnikov. Država je predpisala koliko osnovnih živil (moke, sladkorja, 

mesa itd.), pa tudi oblačil in obutve pripada vsakemu državljanu. Te predmete so nato 

ljudje z boni ali nakaznicami dvignili v določenih nabavno-prodajnih zadrugah 

(Naprozah), kot so jih imenovali s kratico, ali pa v državnih trgovinah. Najpogostejše so 

"Zgodovina Slovencev, Cankarjeva založba, Ljubljana 1979, str. 895. 
"Dušan Necak, Božo Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, Filozofska fakulteta , Oddelek za 
zgOdovino, Ljubljana 2003 , str. 270-271. 
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bile Naproze, ki so bile nekaj vmesnega med državnimi in zasebnimi trgovinami. Leta 

1946 jih je bilo v Sloveniji 384, v njih pa se je oskrbovala tretjina prebivalcev Slovenije. 

Do leta 1948 so obstajale tudi zasebne trgovine, vendar se je njihov pomen zmanjševal. 

Ljudje so si pomagali tudi tako, da so skrivaj kupovali pri kmet ih ali pa zamenjevali obleko 

in razne predmete za hrano. Od leta 1948 dalje je bilo nekatere potrošniške predmete že 

možno kupovati , vendar je skoraj vsega primanjkovalo. Zato so oblasti določenim slojem 

prebivalstva (delavcem, upokojencem, obrtnikom, uslužbencem, invalidom, umetnikom) 

zagotavljale t. i. »garantirano« preskrbo, ki je delovala do leta 1952. To je pomenilo, da so 

jim razdelili posebne kartončke s točkami. Za vsak izdelek je bilo določeno , koliko točk 

velja in pri nakupu je bilo treba poleg denarja dati tudi kartonček z določenim številom 

točk. Za delavce so v tovarnah pa tudi izven njih postopoma odpirali cenene menze in 

restavracije.7o 

Po vojni je torej primanjkovalo vsega: hrane, obleke, obutve in vodstvo KLO-ja je porabilo 

ogromno časa in energije, kako zagotoviti vsaj najnujnejše. KLO je bil organ ljudske 

oblasti in nosilec odkupne politike. Sestavljal je plane odkupov za svoje območje in tudi 

vodil ves odkup. Odkupi so bili ena najvažnejših trgovskih panog. Izvajali so se po 

odkupni mreži državnega in zadružnega trgovskega sektorja. Odkupna mreža je morala 

poleg količin obvezne oddaje zajeti tudi proste presežke vseh kmetijskih pridelkov. Poznali 

so: obvezen odkup, kontrah iran i in prosti odkup. Obvezen odkup je bil odkup tistih 

kmečkih pridelkov, ki so bili glavna prehrana najširšega kroga potrošnikov (žitp, meso, 

maščoba, krompir, jajca itd.). Pri kontrahiranemu odkupu so se pridelovalci s pogodbo 

(kontraktom - zato kontrahaža oziroma kontrahirani odkup) prostovoljno zavezali, da bodo 

prodali državi določeno količino tržnih presežkov po določenih cenah, bodisi s pravico do 

prejema bonov za nakup industrijskega blaga ali pa brez te pravice. Prosti odkup je zajemal 

vse druge presežke pridelkov, ko jih pridelovalci niso prodali državi z obvezno prodajo ali 

kontrahažo. Za izdelavo planov odkupa so KLO-ji uporabljali različne podatke: popis 

zemljišč in živine, setveni plan in predvsem plan odkupa, ki so ga prejeli od okraja. KLO 

je imel nalogo, da je preverjal gospodarstva, če oddajajo predpisane obvezne in 

kontrahirane količine pridelkov v določenem času. Odkupe po vrstah in namenu blaga 

delimo na: odkup živilskih predmetov, odkup plemenske in vprežne živine, odkup lesa in 

70 Ibidem, str. 271. 
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gozdnih sadežev, odkup industrijskih rastlin, odkup semen, odkup zdravilnih zelišč, odkup 

kož, odkup storitev in odkup izdelkov domače obrti. 

9.1. PRESKRBA PREBIVALCEV PODRAGE 

Prebivalci KLO Podraga so se ukvarjali predvsem z vinogradništvom in v manjši meri s 

poljedelstvom in živinorejo. Tako so pri obveznem odkupu sodelovali z odkupom vina, 

mesa, žita, mleka in jajc. Večinoma so plane, ki so jim bili postavljeni, dosegli ali jih celo 

presegli. V letu 1950 so presegli plane pri mleku, mesu oz. oddaji živine, masti, pšenice pa 

so oddali ravno toliko, kot jim je bilo določen071. Vino so dajali v odkup vinarski zadrugi 

Vipava, kar je bilo viška, so prodali v prosti prodaji, ponavadi tudi zadrugi, po določenih 

cenah. Leta 1949 je npr. Podraga morala po planu oddati v odkup 2.000 hI vina72 

Kmetovalci so vino tudi oddajali v kontrahiran odkup, in sicer za semenski krompir. Za tak 

odkup se je bilo mogoče dogovoriti po državnih uredbah, prav v nežitorodnih okrajih kot je 

bil okraj Gorica, v katerega je spadal KLO Podraga. 

Glede hrane in industrijskih izdelkov pa se da ugotoviti, da so prihajali z zamudo ali pa jih 

ni bilo dovolj. Tako se je dogajalo, da so hrano, ki je bila pod racionirano preskrbo, 

dobivali netočno: })Prosimo, da bi se zainteresirali, da bi se v redu dostavljalo živež, ki • 
spada pod »racionirano blago«. Danes smo že 21. 10. 1947 o blaga živeža za mesec 

oktober pa še vas Podraga ni še prejela. Izgleda nekako kot bi bila očitna sabotaŽa. 

Prosimo, da se zainteresirate glede tega in nam čimprej kot mogoče dostavite to blago.«73 

Na zboru volivcev leta 1948 je referent sporočil, da so jim zmanjšali število upravičencev 

do garantirane preskrbe in nastal je manjši upor: }) .. .. takoj nato nastane hrup med 

ljudstvom, te naj se pošlje nazaj, da za časa borbe so bili dobri sedaj pa oblast vidi, stalno, 

da zahtevajo dajte, nič pa ne dobimo. Izrazili so se tudi, da mesa v obvezno oddajo ne dajo 

dokler se kaj ne naredi, da bi saj stari in onemogli ljudje dobili nekaj mesa. Končno so 

znesli to, da kdor to urejuje, da ni lačen ne žejn.«74 

71 PANG, KLO Podraga, leto 1951, t. e. !O/I, KLO Podraga, 12. 1. 1951. 
72 PANG, KLO Podraga, leto 1949, t. e. 6, Odkup vina, 7. 1. 1949. 
7J PANG, KLO Podraga, leto 1947, t. e. 3, KLO Podraga, 21. 10. 1947. 
"PANG, KLO Podraga, leto 1948, t. e. 5/2, Zapisnik rednega zbora volivcev, 31. 5. 1948. 
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Tudi usnja in tekstila ter drugih stvari je prihajalo v vas manj kot jim je bilo določeno. 

Velikokrat so jih dobivali tudi z nekaj mesečno zamudo. Tako v zapisniku seje iz leta 1946 

najdemo tole rešitev glede pomanjkanja: »Glede razdelitve usnja se je zavzelo tak postopek 

prvič, da bodo prvi potrebni invalidi in borci, potem da bodo dobili usnje taki, ki so bili v 

seznamu še od prejšnjega popisa oziroma dajatve, ki je bila pred 3 meseci a niso radi 

premajhne količine usnja prišli na vrsto, da bi ga dobili, potem taki ki so se sedaj naročili 

in se je spoznalo, da ga niso poprej še dobili, ter da so ga v resnici potrebni.«75 

Podoben problem je bilo blago: »Razpravljalo se je glede tekstila to pa zato ker so 

nekatere vasi pri delitvi tekstila zadnje in se po navadi čestokrat zgodi, da zadnjim blaga 

zmanjka in ostanejo nekateri kljub izdanim jim nakazilom brez tekstila ker ga ne dobe.«76 

Skratka tako kot cela Slovenija in posredno Jugoslavija, so se tudi v majhni vasi na 

Primorskem, v takratni coni B, soočali z pomanjkanjem vsega mogočega in sploh z težkimi 

po vojnimi časi. 

1s PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik redne seje, 18.8. 1946. 
,. PANG, KLO Podraga, leto 1947, t. e. 3, Zapisnik redne seje, 20. 7. 1947. 
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10. SOCIALNO SKRBSTVO 

"V prvem letu po vojni je bilo težišče socialnega dela na urejanju in odpravljanju razmer in 

posledic vojne. Posebno skrb smo posvetili vojnim invalidom in družinskim članom padlih 

borcev. Uvedena je bila perspektivna materialna ureditev njihovega stanja in 

prekvalifikacija v druge poklice. Vojne sirote so sprejemali v mladinske domove in jim 

zagotovili šolanje. Hud problem v prvih mesecih je bil vračanje v domovino (repatriacija) 

zapornikov in internirancev ter njihovih družin, saj se mnogi niso imeli kam vrniti. Za 

njihov sprejem so bile ustanovljene posebne zbirne baze. Že v maju 1945 so bile pri 

ljudskih odborih postavljene komisije za socialno skrbstvo, ki so urejale tudi sisteme 

socialnih podpor. Konec leta 1945 je Slovenija sprejela več sto bosanskih sirot, ki pa jih je 

le nekaj ostalo pri nas za stalno kot posvojenci, ostali otroci pa so se kasneje, ko so se 

razmere uredile, vračali nazaj v Bosno. Za sofinanciranje tako razno lične socialne 

dejavnosti so bili pri odborih OF ustanovljeni odseki za zbiranje socialnega fonda, saj je 

bilo treba poleg izrednih problemov, izvirajočih iz vojne, urediti tudi normalne socialne 

zadeve, ki jih pozna vsaka družba. Za stare in onemogle smo odprli več domov, prav tako 

za duševno prizadeto mladino. Poleg redne prehrane je bila mladina deležna posebne 

dopolnilne prehrane v terenskih mlečnih kuhinjah in otroških restavracijah, kjer so bili, ob 

pomoči mednarodnih fondov (UNRRA, UNICEF, CARE, mednarodni RK) obroki zastonj 

ali pa zelo poceni, saj so tu poleg profesionalnega kadra sodelovali tudi prostovQljci OF, 

AFŽ, sindikatov in drugih množičnih organizacij.« 77 

10.1. SOCIALNO SKRBSTVO V PODRAGI 

V arhivskih dokumentih o obnovi in socialistični graditvi sem našla podatek kako so 

razmišljali in si zastavili delo, kako pa se je izvajalo v resnici, nekje na vas i oziroma v 

KLO, je pa druga zadeva. Seveda so tudi v KLO Podraga po navodilih takoj postavili 

komisijo za socialno skrbstvo in zdravstvo. Ta je najprej skušala napraviti sezname 

ubožnih, bolnih, invalidov in pomoči potrebnih. Komisija je ugotovila, da bo pomoči od 

77 Arhivski dokumenti o obnovi in sociali stični graditvi v letih 1945-47, str. 8- 9. 
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države premalo. V poročilu referenta za socialno skrbstvo v juliju 1945 preberemo: »Da, 

tov. Ferjančič Frančiška, razloži v kratkih besedah, kamu in kaj se je pomagalo, koliko 

priboljškov so bili deležni bolniki in mali otroci. Po razviti debati se vidi, da dobijo bolniki 

premalo priboljška, kajti število bolnikov je v naši vasi precej visoko, posebno med 

mladino. «78 Stanje po vojni ni bilo najboljše, veliko ljudi je bilo bolnih, največji problem 

pa je bilo pomanjkanje hrane, kvalitetne hrane. So pa poskušali kar najbolje izkoristiti to, 

da so imeli zemljo in da so si hrano pridelali sami. Tako že v letu 1946 v zapisniku ene 

izmed sej preberemo: »Glede podpor, ker so razni prosilci, se je sklenilo, da se jo bo 

določilo samo takim, ki se v resnici ne morejo sami preživeti, npr. če so stari in nimajo nič 

zemlje in ne nobenega, da bi jih preživljal (namreč svojih) ter takim, ki so tako bolni, da ne 

morajo delati, to pa samo ako imajo zdravniško izpričevalo . (/9 Tako pa niso razmišljali 

samo odborniki, temveč tudi vaščani. K temu me prepričuje odklonitev podpore: »Tov. 

Vidrih Ivanka je odklonila njeno mesečno podporo, ki jo prejema kod invalidinja, se je 

sklenilo, da se denar pošlje nazaj na Odsek za socialno skrbstvo. Tu navedena se je 

izjavila, da ona ni ravno toliko potrebna podpore, ker ima nekaj zemlje, izjavila je naj se 

tisti denar raje da bolj potrebnim n. pr. pogorelcem, ki so jim bili požgani domovi od 

okupatorja.«8o Podpore so bile deležne tudi nosečnice in sirote. Skušali pa so pomagati 

tudi tistim, ki so bili v bolnišnicah, da bi jim vsaj delno pokrili račun zanjo. 

KLO oziroma komisija za socialno skrbstvo je skrbela tudi za splošno zdravstveno stanje 

na vasi. Skrbeli so za cepljenja, higieno in da se ne bi širile kakršne koli nalezljive,bolezni. 

Otroke so cepi li proti kozam, davici, tifusu in tuberkulozi. Leta 1946 najdemo poročilo 

referenta za socialno skrbstvo in zdravstvo: »Referent poda referat o zdravstvenem stanju 

naše vasi, ki je primerno in brez nalezljivih bolezni, vršilo se je cepljenje proti kozam in 

proti davici, dobili so vsi po dve inekciji v periodi treh tednov, samo dva otroka sta ena 

deklica ker je bila bolna in ena ker je šla s teto v Trst. Poskrbeli bodo starši teh otrok, da 

bodo tudi te dve cepljeni.« 81 Država je posebno skrb posvečala tuberkulozi. V viru beremo: 

»Glede okrožnice od soc. skrbstva, ki govori o boju proti tuberkulozi, sklenilo se je, da se 

bo pri prvem sestanku pojasnilo ljudstvu to ter se bo porazdelilo knjižice, ki opisujejo kako 

se je treba boriti proti tej bolezni. «82 Nekateri otroci so v teh težkih časih le imeli srečo in 

78 PANG, KLO Podraga, leto 1945, t. e. 1, Redni zbor volivcev, 30. 7. 1945. 
"PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik redne seje, 26. 4.1946. 
80 PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik redne seje, 26. 4. 1946. 
"PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik redne seje, 6. 6.1946. 
82 PANG, KLO Podraga, leto 1947, 1. e. 3, Zapisnik redne seje, 19.4. 1947. 
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so bili izbrani za počitnice v koloniji. »Referent za soc. skrbstvo pajasni, da j e bilo 

določeno, da naš KLO lahko pošlje v počitniške kolonije 5 otrok, prednost, da imajo otroci 

padlih staršev iz NOV, iII kar jih je bolj šibkega zdravja, ter prečita zapisnik katere so 

odločili. Ljudstvo se je s temi strinjalo.«83 

• 

Podraški otroci v koloniji v Opatiji, Silva Lavrenčič, Podraga 49 

KLO je skrbel tudi za reševanje stanovanjske stiske. Tako se je pripetilo, da so ugotovili 

naslednje: »Uprava mizarske zadruge št. Vid je zaprosila tukajšnji krajevni ljudski odbor, 

da bi se pomožnosti preskrbelo za tov. Bavčar Joškota, delavca mizarske zadruge št. Vid 

83 PANG, KLO Podraga, leto 1948, 1. e. 5/2, Zapisnik rednega zbora volivcev, 31 . 5. 1948. 
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stanovanje? Izvršilni odbor je na današnji seji predlagal vsa razpoložljiva stanovanja v vasi 

in ugotovil da ima tov. Trošt Anica Podraga št. 36 na razpolago dve stanovanji, ki so 

popolnoma ločeni od njenega stanovanja. Omenjeni tov. Ostane za njeno uporabo, še tri 

sobno stanovanje in kuhinja in ostalo gospodarsko poslopje. Izvršilni odbor smatra da je tri 

sobno stanovanje več kot dovolj za eno osebo. Sklenilo se je, da KLO izda odločbo, da se 

eno stanovanje dodeli tov. Bavčar Joškotu. Z drugim stanovanjem pa bo KLO razpolagal 

b· 84 po potre 1.« 

84 PANG, KLO Podraga, leto 1950, t. e. 9, Zapisnik redne seje, 21. 3.1950. 
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11. AGRARNA REFORMA IN KOLONIZACIJA 

11.1. AGRARNA REFORMA 

Za obdobje v katerem je bila agrarna reforma sprejeta v Začasni ljudski skupščini konec 

avgusta 1945, in nato izvajana do leta 1948, je bilo značilno razgibano dogajanje na 

političnem in gospodarskem področju. Cilj vsega dogajanja je bil končati revolucijo in 

razvijati socialistično družbo.85 

Vsi politično-ekonomski ukrepi, med temi je bila tudi agrarna reforma, so imeli jasen 

politični cilj - okrepiti materialno osnovo nove oblasti na eni strani in na drugi ekonomsko 

oslabiti meščanstvo kot nosilce prejšnje oblasti. Hkrati pa je bil poglavitni namen vseh teh 

ukrepov tudi industrializacija, ki pa je imela tudi politični in ideološki značaj, saj so verjeli, 

da industrializacija in elektrifikacija pomenita socializem. lndustrializacija je postala 

osrednji proces domala vsega družbenega dogajanja v državi. Celotno gospodarsko 

življenje je bilo podrejeno njenemu uspešnemu izvajanju. To velja tudi za kmetijsko 

politiko, katere osnovna naloga je bila omogočati nemoteno izvajanje industrializacije. To 

je pomenilo zagotavljanje preskrbe za vedno večje število zaposlenih v industriji in drugih 

neagrarnih dejavnostih, pa tudi zagotavljanje delovne sile za gradnjo in obratovanje 

tovarn 86 
• 

Na področju kmetijstva je imela agrarna reforma v mnogočem takšno vlogo kot 

nacionalizacija v neagrarnem gospodarstvu - uveljavitev države kot zemljiškega lastnika. 

V ustavi je bila zasebna lastnina in podjetnost v gospodarstvu formalno zagotovljena; za 

zemljiško lastnino pa je bilo izrecno določeno, da lahko pripada zemlja tistim, ki jo 

obdelujejo, in tudi, da velika zemljiška posest ne more biti v zasebnih rokah. Posebej je 

bilo zapisano, da podpira država malega in srednjega kmeta, ki naj bi kot zemljiška 

lastnika imela posebno veljavo in položaj. To je ostal v ustavi zapisan ideal, ki se z agrarno 

reformo ni povsem uresničil. Agrarna reforma, ki je bila sicer v času, ko se je začela 

intenzivna industrializacija, v glavnem že zaključena, je posredno vplivala na posamezne 

"Čepič, Zdenko, Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1 945- 1 948l,Založba obzorja Maribor 1995, 
str. 7. 
86 lbidem, str. 8. 
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družbene procese, ki so spremljali industrializacijo oziroma jih je ta povzročila. To velja za 

notranje migracije in z njimi povezano deagrarizacijo, kar je bilo tudi posledica izvedene 

agrarne reforme. Ta je spremenila posestno sestavo, a hkrati ustvarila veliko število malih 

posestev, od katerih ni bilo mogoče živeti, kar je povzročalo odhajanje na delo v tovarne. 

Odhajanje iz kmetijstva v industrijo pa je imelo tudi pozitivno posledico, saj se je v 

Sloveniji s tem uspešno reševal problem agrarne prenaseljenosti. Na tak način je agrarna, 

kakor je bila zamišljena in izvedena v Jugoslaviji, povzročala spreminjanje socialne in 

demografske sestave prebivalstva. To je povzročalo povečanje potrošnje ob zmanjšanju 

kmetijske proizvodnje. Industrializacija, notranje migracije, deagrarizacija in urbanizacija 

so na tak način narekovale oblasti politično-ekonomske ukrepe kot so bili odkupi, obvezne 

oddaje, vezane cene, davki, pa vse do kolektivizacije kmetijstva z ustanavljanjem 

kolhoznega tipa zadružništva87 

Uradni zaključek agrarne reforme, v prvi polovici leta 1948, je segel v čas, ko je bilo 

zaradi mnogih vzrokov konec relativno mirnega sožitja med kmeti in oblastjo. To sožitje je 

bilo plod izvedbe agrarne reforme. Zaključek agrarne reforme je na političnem področju 

sovpadal z začetki spora s Sovjetsko zvezo in Informbirojem, kar je imelo za posledico 

tudi zaostrovanje odnosa oblasti do kmeta. Nastopilo je obdobje, ko je bil kmet, ne glede 

na svoje posestno stanje, nasprotnik delavskega razreda oziroma Partije, ki je v njegovem 

imenu nadaljevala revolucijo. Glavni objekt, proti kateremu je bila ta revolucija usmerjena, 

so bili kmetje. Začelo se je s procesom kolektivizacije kmetijstva, s ciljem 9dpraviti 

individualnega kmetijskega proizvajalca oziroma kmeta kot družbeni razred88 

Agrarna reforma se je v Sloveniji začela v začetku leta 1946, končala pa ob koncu istega 

leta. Po zakonu o agrarni reformi in kolonizaciji je odvzem zemlje brez odškodnine 

(ekspropiracija) zajel naslednje kategorije zemljišč: veleposestva nad 25-35 ha 

obdelovalne zemlje ali nad 45 ha skupnih površin; zernljiška posest bank, podjetij ipd.; 

zemljišča Cerkve, samostanov in verskih ustanov nad 10 ha (izjemoma so ustanove z 

zgodovinskim ali drugim večjim pomenom lahko obdržale do 30 ha obdelovalne zemlje in 

do 30 ha gozda). Proti odškodnini so odvzeli presežek obdelovalne zemlje kmetijskim 

posestvom nad 25-35 ha in pa presežek obdelovalne zemlje 3-5 ha tistim, ki jim 

poljedelstvo ni bil glavni poklic ali te zemlje niso sami obdelovali. Poleg razi aš čene zemlje 

87 Ibidem, str. 8-9. 
88 Ibidem, str. 9. 
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je prišla v zemljiški sklad še nemška posest, zaplenjena (konfiscirana) po sklepu Avnoja 

21. Il. 1944, ter zemlja, zaplenjena na podlagi sodnih obsodb89 

Za agrarno reformo na ozemlju Primorske, ki je bilo priključeno k Sloveniji septembra 

1947, je predvsem značilno, da je ukinjala kolonat in kolonske odnose. Razlike so nastale 

predvsem zaradi tega, ker je to ozemlje bilo v času med obema vojnama pod italijansko 

oblastjo. Ta je z denacionalizatorsko protislovensko politiko povzročila, da so posestva z 

dražbami spremenila lastnika, za to je skrbela italijanska kreditna ustanova Zavod za 

agrarno obnovo Treh Benečij. Značilno za ta del Slovenije je bilo tudi, da je bila veleposest 

pretežno v italijanskih rokah. V se to pa je vplivalo na izvajanje agrarne reforme. Priprave 

nanjo so se začele že takoj po podpisu mirovne pogodbe, spomladi 1947. Za začetek 

izvajanja pa je mogoče vzeti konferenco okrajnih komisij za agrarno reformo v Postojni 8. 

decembra 1947. 

V vseh šestih okrajih, ki so bili leta 1947 priključeni Sloveniji in je bila tam izvedena 

agrarna reforma, je bil zemljiški sklad razdeljen na sledeč način: 2/3 je ostal v rokah 

države, saj so gozdna gospodarstva dobila 30.278 ha, državna posestva 2243 ha, ekonomije 

260 ha. V upravljanje ljudskim odborom je bilo dano 'A sklada - 10.539 ha, kmečkim 

delovnim zadrugam 67 ha, agrarnim interesentom, teh je bilo po številu 398, pa 863 ha, kar 

je bilo 1,9 % zemljiškega sklada. To kaže, da je bil zasebni sektor v Slovenskem primorju 

pri razdeljevanju zemlje zemljiškega sklada zapostavljen in da je šlo pri agrarni reformi v 

Slovenskem primorju dejansko za način nacionalizacije zemlje.90 

KLO Podraga agrarna reforma ni kaj prida zaznamovala. V dokumentih I1lsem našla 

nobenega podatka. Iz tega lahko sklepam, da to ni bilo omembe vredno. Bolj pa se 

nagibam k temu, da o tem niso hoteli govoriti in razpravljati in so dokumente uničili. Po 

pričevanju Marije Trošt, rojene Furlan pa lahko ugotavljarn, da so razlastili le tri 

gospodarje, ki so imeli več zemlje. Tu je povprečno imel vsak kmet okrog 5 ha zemlje in 

tako ni presegel maksimuma. 

"Ilustrirana zgodovina Slovencev, Mladinska knjiga, Ljubljana 1999, str. 365. 
90 Čepič, Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1945- 1948), str. 183- 184. 
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11.2. KOLONIZACIJA 

Neločljiv del izvajanja agrarne reforme po drugi svetovni vojni v Jugoslaviji je bila tudi 

kolonizacija. Predstavljala je obsežen in hkrati zapleten socialno-ekonomski in politični 

proces, ki je pomenil preseljevanje oziroma naseljevanje tako imenovanih kolonistov na 

območja zunaj kraja njihovega dotedanjega bivanja. Bila je način interagrarne migracije, to 

je preselitev kmetovalcev iz kraja v kraj in njihovo stalno naselitev tam.Potekala je na dveh 

ravneh: zunanja, ko so se kolonisti preseljevali iz ene federalne enote v drugo, konkretno v 

Vojvodino; in notranja, ko je šlo za preseljevanje in naseljevanje v okviru federalne 

enote.Obe vrsti kolonizacije sta imeli isti cilj: naseliti zemljo, ki so jo zapustili pripadniki 

nemške narodnosti in na ta način zagotoviti njeno obdelovanje, na drugi pa narodnostno 

prenoviti do tedaj v veliki meri z Nemci naseljeno ozemlje.91 Za kolonizacijo v Sloveniji 

so bila predvidena naslednja območja: Apaško polje, ravnina ob Muri na avstrijsko

slovenski meji zahodno od Gornje Radgone in Kočevska. To so bila območja, ki so bila 

pred vojno poseljena z nemškimi kmeti. Izvajana je bila v dveh fazah. Prva se je začela 

hkrati z izvajanjem agrarne reforme v začetku leta 1946, ko so kolonizirali predvsem 

zaradi narodnostno »očiščevalnega« razloga, v glavnem >>nemški otok« na Apaškem polju, 

druga pa je povezana z razvojem kmečkega delovnega zadružništva in začetki 

kolektivizacije kmetijstva. To fazo so izvedli v letu 1947, značilno zanjo paje pogojevanje 

kolonizacije z vključevanjem v kmečke delovne zadruge na Kočevskem in na Štajerskem. 

Pri tej kolonizaciji, ki po številu ni dosegla prve faze, so v veliki meri sodelovali predvsem 
• 

kolonisti iz primorskih krajev, z ozemlja, priključenega k Jugoslaviji z mirovno pogodbo z 

Italijo. Notranja kolonizacija je imela večji pomen in posledice kot zunanja, to pa je 

presegla tudi po številu kolonistov. Teh se je v okviru Slovenije preselilo in naselilo 

petkrat več kot v Vojvodino. Tak obseg je imela, ker je pomenila bolj kot migracij o 

nastajanje novih kmečkih gospodarstev92 

Kljub temu pa se v KLO Podraga za notranjo kolonizacij o ni odločila nobena družina. To 

je razvidno iz arhivskih podatkov in tudi iz pogovora z vaščani, ki so mi zatrdili, da ni bilo 

nobenega. Nekoliko drugače pa je z zunanjo kolonizacij o, pri kateri pa lahko rečemo, da je 

Podraga sodelovala. Iz območja KLO Podraga sta se v Vojvodino izselili dve družini93 

9J Čepič, Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1945- 1948), str. 185. 
92 Ibidem, str. 185- 186. 
9J Čepič, Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1945-1948), str. 221. 
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12. KMETIJSTVO 

Kmetijstvo je bila ena od osnovnih gospodarskih panog pred in ravno tako tudi po vojni. 

Proizvajalaje hrano za potrebe prebivalstva in surovine za industrijo. Vojna, kije prizadela 

celotno gospodarstvo, se ravno tako ni izognila kmetijstvu. Škoda je bila ogromna, vendar 

se jo je nova oblast lotila načrtno in zelo zavzeto. 

Zastavili so si cilje na osnovi dveh temeljev: na petletnem gospodarskem planu In 

aktivnem sodelovanju delovnega ljudstva, povezanega v množičnih organizacijah. V 

priročniku za KLO najdemo ta stavek, ki kaže na kaj so stavili: »Našo kmetijsko 

proizvodnjo predstavljajo tisoči malih posestnikov. Za nagel, skokovit dvig te proizvodnje, 

za rekonstrukcijo kmetijstva je edina pot aktivno sodelovanje vseh kmetov, zlasti malih in 

srednjih, pri izvajanju ukrepov, ki jih organi ljudskih oblasti sprovajajo na terenu. ,,94 

V kmetijsko proizvodnjo so ogromno vlagali, vse so popisali, skratka, vodili so evidenco o 

vsem. Na ta način so skušali v kmetijstvu bistveno dvigniti proizvodnjo. Uvajali so nove 

ukrepe, kot je bilo čiščenje sadnega drevja, zatiranje škodljivcev, razkuževanje semena, 

selekcije pri vzreji živine, vzreja plemenskih bikov in podobno. UstanavIjali so kmetijske 

zadruge, za katere so menili, da so pogoj za povečanje kmetijske proizvodnje. Vsi ti napori 
• 

pa niso prinesli kakšnih bleščečih uspehov. Gospodarski plan je bil bolj na papirju kot pa v 

resničnosti . 

12.1. POLJEDELSTVO 

Poljedelstvo je bilo za novo nastalo državo najpomembnejša panoga kmetijske proizvodnje 

in hkrati tudi vključeno v plansko gospodarstvo. To je pomenilo, da se vse izvaja preko 

državnega plana. 

94 Priročnik za krajevne ljudske odbore, lI, Založba uradnega lista, LRS, 1948, str. 7. 
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Naloga KLO-ja je bila, da na zadružnih sestankih in zborih volivcev, kmetom razloži plan 

svojega območja in jih prepriča , da prostovoljno sprejmejo obveznosti, ki so v zvezi s 

planom. KLO je, da bi lažje izpolnil setveni plan, izvolil posebno krajevno setveno 

komisijo, katera je nudila pomoč kmetom pri preskrbi kmetov s semeni , sodelovala je pri 

preskrbi in razdelitvi vprežne živine, orodja in na terenu ocenjevala izvršitev setve. Plan 

setve je vključeval setev vrtnin, žit in industrijskih rastlin, kot so oljna repica, sončnice, 

buče, lan, sladkorna pesa, hmelj in drugo. 

Z zastavljenim setvenim planom si je oblast predvsem prizadevala, da bi povečala setvene 

površine in njihov donos. Tako so imeli KLO-ji naloge, da natančno poznajo vse setvene 

površine na svojem območju, da vodijo evidenco le-teh, da skrbijo, da kmetje uporabljajo 

samo očiščeno in razkuženo seme, pomagajo širiti strojno setev, nudijo pomoč pri pravilni 

izbiri žita za njihovo območje. Glavna naloga KLO-ja je bila, da je zbral vsa naročila 

kmetov za semena in tudi ugotovil morebitne lastne zaloge kmetov, da ne bi prihajalo do 

odvečnih količin pri naročanju. 

12.1.1. POLJEDELJSTVO V PODRAGI 

Na območju KLO Podraga se prebivalstvo ni ekstenzivno ukvarjalo z žitaricami, ker je bila 

tu glavna kmetijska panoga vinogradništvo. So pa v manjših količinah sejali pšenico, 

ječmen in koruzo, na 24 ha površine, to je lepo vidno iz plana poljedelskih proizvodov za 

leto 1952. To je sicer zadnje leto, vendar lahko iz tega sklepamo, da je bilo v prejšnjih letih 

podobno. Industrijskih rastlin niso gojili, od vrtnin pa le krompir na 8 ha. Pri majhni 

količini in posledično majhnem pridelku pa so se jim zgodile še slabe letine in tako niso 

dosegli planov, ki so jim bili postavljeni . Tako leto je bilo npr. 1950, ko v zapisniku seje 

najdemo naslednje: »Nato se je razpravljalo o letošnjih pridelkih, da kaže v vsem zelo 

slaba letina predvsem pa krompir in koruza kar bo zelo onemogočilo obvezno oddajo.«95 

Leta 1946 so vsi skupaj v vasi pridelali 99 q žita96
, od tega je bilo treba odšteti še količino 

za domačo uporabo. Torej, obvezna oddaja ni bila velika, zanjo pa so bili določeni le večji 

"PANG, KLO Podraga, leto 1950, t. e. 9, Zapisnik redne seje, 1. 8. 1950. 
% PANG, KLO Podraga, 1946, t. e. 2, Zapisnik 9 redne seje, točnega datuma se ne da razbrati 1946. 
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kmetje. Iz zapisnika seje leta 1947 izvemo, da so bili za obvezno oddajo žita in krompirja 

določeni le trije kmetje v vasi.97 

Pri krompirju se je dogajalo, da so dobili slabo seme in tudi zaradi tega imeli slabo letino, 

težave jim je delal tudi koloradski hrošč. V dokumentih najdemo namreč tale zapis: »Glede 

semenskega krompirja se je sklenilo, da bi bilo potrebno, da se najprvo krompir 

pregledalo predno se ga bo dvignilo kajti lansko leto se je ljudstvu obljubilo dober 

krompir-nazadnje je prišel v vas tak, da ni bil sploh za saditi. Vzrok temu je bila tudi slaba 

letina. Krompir takozvani "koreninčan« ni obrodil skoraj nič.«98 Kmetje so do semenskega 

krompirja prišli ponavadi s kontrahiranjem, to je pomenilo, da so sklenili pogodbo o 

odkupu oziroma zamenjavi, v našem primeru so menjali za vino. Potem pa je bil še plan 

odkupa iz okraja nerealen in zahteval količine, ki jih niso mogli izpolniti: »tov. Tajnica 

prečita dopis poslan od strani poverjeništva v katerem navaja da mora naša vas do 10. 11. 

1950 razbiti plan odkupa krompirja za 2000 kg pri tej točki paje celoten odbor vstrajal pri 

tem, da ni na noben način, kajti v naši vasi je bil hektarski donos krompirja okrog 50 na 

ha, kar je iz tega razvidno, da ne zadostuje kmetovalcem niti za njihove lastne potrebe 

temveč preti nevarnost, da ako ne bo okraj dovolil zamenjave krompirja za vino bodo 

ostali brez semena.«99 

Pri tej vnemi do večjega donosa so jim večkrat prekrižali načrte naravni škodljivci, kot je 

koloradski hrošč . Pa poglejmo na kakšen način so se spoprijeli s to nadlogQ: "Tov. 

Predsednik poroča, da je postavljen tov . .. " za glavnega vodija za zatiranje kolovradskega 

hrošča ter, da se mora postaviti sedaj še vodi je skupin. Nato se postavi sledeče ... Dalje se 

je razpravljalo kakšne ukrepe naj bi se povzelo, da bi se čim bol zatrlo kolovradskega 

hrošča. Tov . .. . predlaga naj bi kmetovalci ves krompir samosevec po žitu takoj po prvem 

dežju iztrebili kajti v samosevcu je naj večje žarišče hrošča. Dalje predlaga tov . ... naj bi 

naše skupine kontrolirale sosedje vasi to je Št. Vid in Lože kako oni pregledujejo, da nebi v 

naši vasi uničevali okužbe hrošča v sosednjih vaseh pa puščali v nemar, kjer potem bi naše 

delo bilo za man. Na podlagi tega se sprejme sklep, da se da odlok kmetovalcem naj takoj 

po dežju porijejo ves krompir samosevec in se da nalog tov . ... naj ena skupina kontrolira 

., PANG, KLO Podraga, leto 1947, t. e. 3, Zapisnik redne seje, 23. 8. 1947. 
"PANG, KLO Podraga, leto 1947, t. e. 3, Zapisnik redne seje, 8. Il. 1947. 
99 PANG, KLO Podraga, leto 1950, t. e. 9, Zapisnik izrednega zasedanja, 5. Il. 1950. 
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ostale vasi.«IOO Taki so bili sklepi odbornikov, o resnosti te nadloge pa pričajo tudi zapisi v 

šolski kroniki. Učenci so namreč vsako šolsko leto, v okviru pouka, pomagali pregledovati 

polja posajena s krompirjem in pobirali so tudi ličinke iz krompirja. 

12.2. VINOGRADNIŠTVO 

Vinogradništvo je imelo na območju KLO Podraga vodilno vlogo v kmetijstvu. Sicer pa 

tudi v priročniku za KLO najdemo o vinogradništvu lepe besede: » V naši republiki 

zavzema vinogradništvo velike površine in predstavlja ljudsko premoženje velikega 

pomena. Ta pomen se še povečuje s tem, ker se vinska trta goji z uspehom na takšnih 

zemljiščih, na katerih druge kulture ne dajejo toliko donosa ali pa sploh ne uspevajo.«IOI 

Vinogradi so bili predvsem na bližnjih vzpetinah okrog vasi, se pravi na zemljiščih na 

katerih druge kulture ne bi uspevale. So se pa ti vinogradi dvigali tudi že precej proti 

gozdni meji. Kmetje so namreč iskali čim višje ter sončne lege za vasjo, tako da so 

velikokrat že izsekavali drevje ter si teren utrjevali z podpornimi kamnitimi zidovi. To niso 

počeli samo z namenom, da si širijo pridelovaIni prostor, temveč tudi zaradi bolezni, ki so 

napadale vinsko trto. Na voljo namreč niso imeli takih preventivnih sredstev, kot jih 

imamo danes, ko imamo škropivo tako rekoč za vsako bolezen. Skozi dolgoletne .izkušnje 

so namreč ugotovili, da se nekaterim boleznim lahko izognejo s tem, da si svoje vinograde 

naredijo na višjih legah. Probleme so imeli predvsem s peronosporo in oidijem. Ti dve 

bolezni sta problematični tudi danes. 

Država je načrtovala obnovo vinogradov tako po količini kot po sortnem izboru. 

Prizadevali so si, da bi kmetje kar najbolje obdelovali vinograde in s tem seveda povečali 

pridelavo, saj je vina v državi primanjkovalo. UstanavIjali so posebne strokovne komisije 

ministrstva za kmetijstvo, da bi ugotovile vinogradniške okoliše za posamezne vinske sorte 

in podlage, ocenjevale vinogradniška zemljišča in lege ter popisovale obstoječe vinograde 

glede rodnosti. Tem komisijam pa naj bi KLO-ji pomagali. Poleg tega so KLO-ji morali 

"JO PANG, KLO Podrag., leto 1951, t. e. 1012, Zapisnik izredne seje, 26. 4. 1951. 
101 Priročnik za krajevne ljudske odbore, II, str. 23. 
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tudi nadzirati promet z vinom, se pravi, da so morali popisat vso količino pridelanega vina. 

Tako je država imela popoln nadzor nad pridelavo in nisi mogel prodati vina mimo nje. 

12.2.1. VINOGRADNIŠTVO V PODRAGI 

Pa poglejmo kako se je vse to odražalo v KLO-ju, ki je bil venem od vinorodnih okolišev. 

Na območju KLO je bilo v letu 1947, po poročilu KLO, 23 ha 93 a vinogradov, medtem ko 

je bilo njiv 16 ha 21 a, sadovnjakov pa le 38 a. 102 V istem letu, nekaj mesecev prej, v 

gospodarskem planu zapišejo: »V gospodarski plan se je vneslo tudi to, da si bo Podraga 

dvignila svojo vinsko produkcijo 50 %. V letošnji zimi se je malo storilo glede tega ker je 

preveliko deževje in sneg ter sploh slabo vreme oviralo, da se bi izkopala in posadila novih 

trti in sicer čimveč kot mogoče.«103 Kot kaže so si že v zimi 1946 prizadevali povečati 

površino vinogradov, ker jim ni uspelo, so si to zastavili v gospodarski plan spomladi v 

naslednjem letu. V naslednji pomladi, v marcu 1948 pa so to uresničili, saj najdemo 

naslednje poročilo KLO: »Na Vaš dopis Z dne 5. 3. 1948 Vam sporočamo, da na območju 

KLO-ja Podragaje skopane zemlje za vinograde 11 780 m.«l04 To je sicer samo malo več 

kot J ha in ne 50 % več, ampak so se vsaj trudili. Sorte, ki so jih sadi li so, bile rebula, laški 

rizling, klarenca in najburger. 

Z prodajo vina niso imeli kmetje nobenih problemov, tako kot danes, saj Je država 

odkupila vse količine. OdkupovaJa je preko Vinarske in sadjarske zadruge v Vipavi. Kako 

je to potekalo, se lepo vidi iz naslednjega dokumenta: »V smislu uredbe prometa Z vinom in 

cenah vina Z dne 27. marca 1946 bo podpisana Vinarska in sadjarska zadruga v Vipavi, 

pokupila vse vino, ki je v okolišu vašega okraja na prodaj. Da pa ne bi bili pridelovalci 

prisiljeni hoditi v Vipavo prodajat vino in ga vsak posamezno tudi vozit, Vas prosimo, da v 

Vašem okraju popišete vse vino ki je v naprodaj in nam seznam pošljete v Vipavo. Zadruga 

bo poslala svojega zastopnika, ki bo vino premeril in tudi plačal in ga potem odpeljal v 

zadružna klet s kam jonam ali bo pa tudi ostalo pri predelovalcu. S tem bo gotovo ustreženo 

pridelovaleu vina, ker bodo vino prodali na licu mesta in pri prodaji ne bodo imeli 

nikakršnih stroškov niti za prevoz niti za pot. Ker so gostilne tako v našem okraju kakor po 

102 PANG, KLO Podraga, leto 1947, t. e. 3, Poročilo KLO o seštevku zemljišč . 17. 12. 1947. 
103 PANG. KLO Podraga. leto 1947, t. e. 3, KLO Podraga - gospodarski plan. 2. 5. 1947. 
104 PANG. KLO Podraga. leto 1948, t. e. 4, Poročilo KLO Podraga, 18.3.1948. 
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drugih okrajih brez vina, prosimo, da se te prijave izvrši čimpreje. Pripominjamo, da vina 

ne bo brez posledic ne bo mogel prodati nihče niti sedaj niti kasneje, če prijave ne bo 

izvršil. Prosimo Vas da tolmačite vinogradnikom, da prijavijo vino tudi če ga ne 

nameravajo prodati takoj. Vino bo zadruga plačevala točno po uredbi po cenah, to je do 

lO/gr. alkohola po 80 do 11 gr. Alkohola po 90 in nad 11 gr. alkohola po 100 lir (op. p. 

KLO Podraga še pod cono B, zato poslujejo še v lirah, t. i. partizanskih lirah) za liter. «J05 

Kako so bili kmetje s cenami vina zadovoljni, se da razbrati iz zapisnika zbora volivcev: 

»Razpravljalo se je glede cene vina, ljudstvo je zelo protestiralo, da je cena vina zelo 

majhna napram drugim cenam posebno pa še napram industrijskim.«I06 Cene so bile 

očitno prenizke, sicer so vedno prenizke, tudi danes . Glede na to, da je država postavljala 

cene in imela vso prodajo v svojih rokah, so kmetje imeli kar prav. Kakšna je bila razlika v 

ceni med kmetom in gostilničarjem, ki je seveda imel nekaj stroškov s prevozom in 

davkom državi, pa je lepo vidno iz naslednjih podatkov: »Za liter vina s stopnjo 9,5 gr. 

akoholaje kmet dobil 16,5 dinarja, gostilničar pa gaje prodal za 56 dinarjev. «I07 Skratka 

kmet je dobil nekaj več kot trikrat manj. Prihajalo je tudi do problemov z nabavo škropiva 

in ostalih pripomočkov za obdelavo vinogradov npr.: »Pretresalo se je vprašanje kar se 

nanaša na žico, katera bi se pri nas v vinorodllih krajih nujno pri trtah rabila isto tako 

takoimenovani železni pritrjevalci žice. Ljudstvo se čudi kako je to, da se vse to dobi v 

Postojnskem okraju ko vendar ne rabi ta okraj teh stvari tako nujno kot naši vinorodni 

predeli.«I08 Iz tega poročila je lepo vidno, kako je prihajalo pri takem vodstvu do 

nesmislov. V vse okraje so pošiljali v Naproze blago, ne da bi se prilagodili različnosti 

terenom in potrebam le-teh. Škropili so z modro galico, katero so namakali v apno 

pomešano z vodo, da ta ni bila preveč agresivna. 

105 PANG, KLO Podraga, leto 1946, l. e. 2, Vinarska in sadjarska zadruga, 13.5. 1946. 
106 PANG, KLO Podraga, leto 1948,l. e. 5/2, Zapisnik zbora volivcev, 13. 10. 1948. 
101 PANG, KLO Podraga, leto 1949,l. e. 6, Odsek za trgovino in preskrbo, 6. 1. 1949. 
108 PANG, KLO Podraga, leto 1948, l. e. 5/2, Zapisnik redne seje, 15.2. 1948. 
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Škropljenje trt okrog leta 1950, fotografske plošče, duhovnik Franc Premrl 
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12.3. SADJARSTVO 

Sadjarstvo je panoga, ki bi bila lahko, glede na naravne danosti bolj razvita in to velja tudi 

za današnji čas. Tako pa so kmetje imeli sadna drevesa zgolj doma okrog hiše in pa ob 

vinogradih. O sadovnjakih skoraj ne moremo govoriti in posledično o kakšnem izvozu 

oziroma prodaji tudi ne. So pa nedvomno vsi posvečali veliko pozornost sadnemu drevju, 

saj je bila to dodatna hrana za družino, predvsem za otroke. 

12.3.1. SADJARSTVO V PODRAGI 

Iz plana za leto 1952 je razvidno, katera drevesa so gojili. To so bila: jabolka, hruške, slive, 

češnje, breskve, orehi in ostalo ter seveda vinska trta, kateri pa smo že posvetili posebno 

poglavje. Vseh sadnih dreves v vasi je bilo 1575, kar bi danes lahko imela dva kmeta z 

malo večjim sadovnjakom. Odborniki so predvsem veliko pozornost posvečali čiščenju 

sadnega drevja in preprečevanju širjenja raznih nalezljivih bolezni. Čiščenje in škropljenje 

je bilo določeno z uredbo in so jo izvajali po navodilih, ki so jih dobili iz okraja, in sicer 

poverjeništva za kmetijstvo. To je lepo vidno iz dokumentov, npr. »Na vaš dopis ... Vam 

sporočamo sledeče. V območju našega KLO-ja je bilo do sedaj očiščeno skupno število 

sadnega drevja 436 ter poškropleno s škropilom za sadno drevje »durlo« 560 in Z modro 

galico, ki zajame breskvi 292.«109 

Srečevali so se tudi z raznimi težavami, kot je npr. pomanjkanje škropiva. Na eni izmed sej 

KLO-ja so tako razpravljali o tej težavi. »Razpravljalo se je glede škropitve dreves - ovir 

pri tem je ker ni preparatov za ureditev tega. Tov. Lavrenčič Ivan pojasni, da se je 

govorilo na seji Vin. Zadruge v Vipavi, da bodo prišle posebne zato določene »ekipe«, 

bodo s zato primernimi sredstvi to uredile. Kar se nanaša na ostalo drevje razen breskev je 

težko, breskve se bo poškropilo z galico.«IIO 

109 PANG, KLO Podraga, leto 1951, t. e. 1011, KLO Podraga, 13.2. 1951. 
110 PANG, KLO Podraga, leto 1948, t. e. 512, Zapisnik redne seje, 9. 1. 1948. 
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12.4. ŽIVINOREJA V PODRAGI 

Živinorejo so imeli za eno izmed osnovnih panog kmetijstva, ki pa je bila med vojno zelo 

prizadeta. Primanjkovalo je živine tako za zakol kot plemenske živine in ravno tako tudi 

živine za domača opravila. Oblast si je tako prizadevala v okviru petletnega plana za 

povečanje števila živine in tudi za njeno kakovost. V priročniku za KLO je to lepo vidno: 

»Vsak krajevni ljudski odbor mora najprej ugotoviti, koliko živine se lahko na njegovem 

območju redi pri dosedanjem povprečnem pridelku krme in dosedanji reji živine. Na 

podlagi tega napravi plan za vzrejo živine. Prirastek živine je treba spraviti v sklad s 

prodajo klavne in plemenske živine izven svojega območja. Na zgoraj navedeni osnovi 

mora storiti ukrepe, po katerih bo čimprej doseženo čim višje število živine. Pri tem je 

najvažnejša skrb za zadostno število plemenjakov in za vzrejo čim večjega števila mlade 
_.. III 
Zlvme.« 

Odbor je z namenom, da bi dosegel zastavljene cilje, vodil stalni nadzor nad številom in 

stanjem živine na svojem območju. Od okraja je dobival plane za obvezno oddajo živine, 

ki so ga odborniki nato preučili in razbili na posamezne kmete. Se je pa seveda dogajalo, 

da so bili plani iz okraja nerealni in se odborniki in kmetje z njimi niso strinjali. Dogajalo 

se je, da so bile količine za oddajo prevelike in predpisane v točno določenih mesecih, 

tako, da so kmetje morali oddajati mlada teleta, kar pa ni bilo dobro za nadaljnje 

gospodarjenje. Poleg slabih planov pa je posegla vmes še narava s slabo letino in, sušo, ki 

je posledično pomenila pomanjkanje krme in sena. Tako KLO Podraga v gospodarskem 

planu za leto 1947 poroča okraju: »Glede živinoreje moramo pripomniti, da se počasi 

dviga porast živine napaka je v tem, ker se proda preveč mladih telet. Pripomniti pa 

moramo, da bi kmetovalci prav radi odgajali mlada teleta, ker pa jim radi lanske slabe 

letine in suše primankuje sena tega ne morejo storiti in so prisiljeni mlado govedo 

d 
. 11 2 pro all.« 

Kot zanimivost pa velja omeniti nadzor nad prodajo živine iz cone B v cono A, ki je bila 

prepovedana. V zapisniku seje sem našla tale zapis: »Ker se je pri zadnji seji sklenilo, da 

se poveča pažnja nad živino, ker se vršijo izgoni živine v cono A se je to storilo. Pri nas še 

III Priročnik za krajevne ljudske odbore, II, str. 27. 
" ' PANG, KLO Podraga, leto 1947, t. e. 2, KLO Podraga, 2. 5. 1947. 
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ni bilo takega slučaja.«113 Da je do tega prihajalo je seveda jasno, ker so bile cene na »oni 

strani« večje. 

Poleg goveda pa moramo omeniti še preostale živali, ki so jih redili in sicer ovce, koze, 

prašiče, svinje, kokoši, vole in konje. Na območju KLO-ja je bilo ovc in konj bolj malo. 

Nekaj več je bilo prašičev in svinj ter seveda kokoši. Predvsem prašiče so redili za mast, 

meso in kože, ki so jih dajali v obvezen odkup, nekaj pa jim jih je ostalo tudi za domače 

potrebe. Kokoši so redili zaradi obvezne oddaje jajc in jajca so bila tudi eno izmed zelo 

iskanih živil med vaščani, predvsem če je kdo zbolel. 

KLO je imel tudi pomembno vlogo pri nadzorovanju širjenja nalezljivih bolezni med 

živalmi. Držali so se navodil iz priročnika za KLO: »Krajevni ljudski odbor skrbi, da se 

obvezno prijavlja pristojnemu veterinarju vsak pojav ali sum kužnih bolezni, kot so: 

slinavka ali parkljevka, vranični prisad, šuštavec in ... «114 Zato so nadzirali in organizirali 

cepljenja prašičev in obveščali rejce o širitvi nalezljivih bolezni . Primanjkovalo pa je 

živinozdravnikov in ambulant, zato so se skušali kar najbolje znajti. V KLO Podraga so na 

eni izmed sej govorili o tem, da bi nekoga iz vasi usposobili za nekakšnega laičnega 

živinozdravnika. »Referent za kmetijstvo je predlagal, da ker je pomanjkanje 

živinozdravnikov, in so vedno potrebe v vasi pa najsibo pri živini ali pri prašičih bi bilo 

dobro da se bi poiskalo enega, ki ima veselje, da bi se ga poslalo na kak tečaj, da bi se 

podučil vsaj zasilno, da bi nekoliko nadomestoval živinozdravnika pri kakih POfodih ali 

cepitvi prašičev itd.«115 Ali so to namero izpeljali mi ni znano, ker v nadaljnjih dokumentih 

tega nisem zasledila. 

12.5. ČEBELARSTVO 

Čebelarstvo je bila le dopolniIna oziroma bolj ljubiteljska dejavnost. S čebelarstvom so se 

ukvarjali le štirje kmetje, ki so vsi skupaj imeli le nekaj čez sto panjev. Seveda so ob 

vsesplošnem pomanjkanju hrane in posledično temu sladkorja, imeli vsako leto probleme 

pri zagotavljanju zadostne količine sladkOlja za prehranjevanje čebel čez zimo. Sreča v 

113 PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik redne seje, 1. JO. 1946. 
114 Priročnik za krajevne ljudske odbore, lJ, str. 31. 
11' PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik redne seje, 12. 5. 1946. 
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nesreči je bila, da je kmetijska politika podpirala čebelarstvo in so imeli ti kmetje tako 

prednost pri delitvi sladkorja. 

12.6. GOZDARSTVO 

Tedanja oblast je gozdovom in z nJIm povezanim gospodarstvom posvečala veliko 

pozornosti. To je lepo vidno iz Priročnika za krajevne ljudske odbore, kjer se prvi stavek v 

razdelku Gozdarstvo in lesna industrija glasi: »Gozdovi so za življenje človeka na splošno 

izredno velikega pomena, posebej pa še za naš narod, saj živi od njih neposredno ali 

posredno skoraj četrtina našega ljudstva. « 11 6 

Naprej v navodilih pa najdemo tudi stavek, ki nam še dodatno osvetli pogled na pomen 

lesne industrije: »V socialistični graditvi, v dobi našega prehoda iz kapitalizma v 

socializem, imajo naši gozdovi posebno velik gospodarski pomen. Lesni proizvodi spadajo 

med najvažnejše izvozno blago, za katero dobimo dragocene, nujno potrebne stroje, 

opremo in surovine za izgraditev naše industrije. « 11 7 

12.6.1. GOZDARSTVO V PODRAGI 

Sam KLO je skrbel za pravilno gojenje in varstvo gozdov. Predvsem so se ukvarjali s 

pravočasnim in pravilnim čiščenjem gozdov, pogozdovanjem, pravilno in nadzorovano 

sečnjo gozdov, davki na gozdni užitek in pa z obvezno oddajo lesa. 

KLO je imel najprej Gozdarski odsek, nato so po navodilih postavili: »Gozdarski svet in 

sicer so bili predlagani ravnoisti, ki so bili poprej pri »Gozdarskem odseku« in se v tem 

najbolj razumejo. «" 8 Gozdarski svet se je sestajal enkrat mesečno pod okriljem referenta 

za kmetijstvo. Na teh sestankih so se dogovarjali o najbolj važnih zadevah v tistem 

mesecu. Svet je izdajal sečna dovoljenja, zato da so vodili evidenco in potem izsekane 

površine znova pogozdovali. Iz mesečnega poročila se to lepo vidi: »Na vaš dopis, ki se 

nanaša na pošiljanje mesečnih poročil gozdnih svetov odgovarjamo, da se ni izdalo še 

116 Priročnik za krajevne ljudske odbore. IJ, str. 39. 
11 7 Priročnik za krajevne ljudske odbore, II, str. 41. 
11 8 PANG, KLO Podraga, leto 1947, t. e. 3, Zapisnik redne seje, 30.1. 1947. 
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nobenega sečnega dovoljenja, kajti pri nas ne pride to zelo v upoštev. Gozdovi kamor 

rastejo jelke so izsekani že od poprej, tako da sedaj redko kateri lastnik gozda iz tega seka. 

V okolici Podrage pa je po večini nizek gozd, kjer rastejo hrasti, sedaj pa ta sečnja ne 

pride v upoštev, ko se bo približala jesen se bo tak gozd izsekaval. Pripominjamo, da se je 

že dvakrat glede tega razglasilo ter je postavljen tudi »gozdarski svet«. Sedaj v gozdu pri 

nas ni nobenih del; ker tukaj se po večini pečajo z vinogradništvom in ne Z gozdom.«119 

Imeli so tudi gozdnega čuvaja, ki so si ga delili s še dvema sosednjima KLO-jema. »Imamo 

pa skupnega gozdnega čuvaja za KLO Št. Vid, Lozice in Podrago. Čuvaj je iz Lozic in 

spada pod KLO Lozice. Toliko v navedenje. Potrebno pa bi bilo, da se bi nastavilo več 

gozdnih čuvajev tako, da bi imel vsak KLO svojega. Ta, ki sedaj opravlja službo gozdnega 

čuvaja gre na Nanoz, trikrat na teden. Pravilno pa bi bilo, da bi šel vsak dan, da bi se lažje 

nadziralo in vodilo kontrolo nad sečnjo. Pripomniti pa moremo, da pri nas gozd in sečnja 

in izdajanje sečnih dovoljen in kar se nato nanaša ne pride tako v poštev kot kjer so 

predeli, ki se bavijo izključno z gozdarstvom.«12o 

Pri čiščenju gozda je šlo predvsem za uničevanje pinjevega prelca na borovih drevesih. V 

zapisniku seje so zapisali tole: »Glede vničevanja borovega prelca se je sklenilo in 

postavilo rok do 10. februarja da se ga mora pobrati iz drevja in uničiti. «121 Podobni 

zapisi se ponovijo večkrat, kar kaže na to, da so imeli probleme s to boleznijo. 

Pogozdovanje je potekalo po planu, ki so ga dobili iz okraja, ki pa navadno ni upošteval 

lokalnih potreb. Vaščani se tako niso strinjali s predlaganim in so skušali doseči svoje, na 

primer na zboru volivcev se je pripetilo, da je referent za kmetijstvo poročal: »Da je naš 

KLO obremenjen da posadi 1500 m borovih sadik in 5000 oreha ljudstvo pa se ne strinja S 

tem, to pa na podlagi tega ker na območju KLO-ja Podraga nimamo zato odgovarjajočega 

prostora za posaditi 5000 m z orehom in kostanjem. Da bi se pa namesto oreha in kostanja 

se posadilo vso količino zborovimi sadikami. «122 

119 PANG, KLO Podraga, leto 1947,1. e. 3, KLO Podraga, 30. 4.1947. 
120 G PAN , KLO Podraga, leto 1947,1. e. 3, KLO Podraga, 22. 9. 1947. 
121 PANG, KLO Podraga, leto 1947, 1. e. 3, Zapisnik seje, 30.1. 1947. 
122 PANG, KLO Podraga, leto 1948.1. e. 5/2, Zapisnik zbora volivcev, 13. 10. 1948. 
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13. OBRT IN TRGOVINA 

Že leta 1945 je bila popisana vsa privatna obrt in 29. januarja 1946 so zamenjali in izdali 

nova obrtna dovoljenja. Pomembno vlogo je odigral zadružni sektor, ki je imel deloma še 

predvojno tradicijo. Leta 1946 so začeli ustanavljati iz še obstoječih zadrug in bivših 

privatnih obrtov obrtno proizvajaine zadruge, ki so nekatere prerasle tudi v velika podjetja. 

Proti koncu leta 1946 so začeli ustanavljati lokalna podjetja. Večja podjetja so bila pod 

upravo zveznih ali republiških organov. 123 

»Trgovina je odigrala takoj po vojni le posredni ško vlogo. Popisali so zaloge in uvedli 

nakaznice. Do julija 1945 so bili že določeni in zagotovljeni enotni obroki hrane za vso 

Slovenijo, kar smo dosegli z obvezno oddajo in pomočjo UNRRA. Te garantirane preskrbe 

so bili deležni vsi zaposleni delavci, uslužbenci , njihovi družinski člani, vajenci , 

upokojenci , invalidi in drugi svobodni poklici. Glede na vrsto za družbo pomembnega 

oziroma težavnega dela so bili prikrojeni tudi ob roki hrane. lndustrijski delavci so dobivali 

t. i. »težke karte«. Privilegiran položaj so imeli bolniki , nosečnice in uradniki. Maloprodaja 

je bila takoj po vojni še v privatnih rokah, vendar je zaradi netržnega gospodarstva in 

kontrolirane delitve dobrin in prehoda grosistov v državni sektor hitro ugašala in prehajala 

v zadružni in državni sektor. Za zadružni sektor so bile značilne nabavno prodajne zadruge 

(NAPROZA), ki so sodelovale pri razdeljevanju blaga in razvoju socialistične 

maloprodaje. Državna trgovska podjetja so skrbela za neposredno dobavo iz proizvodnje 

brez grosističnega zaslužka. Ustanavijali so narodne magazine (NAMA). V treh letih je 

privatni sektor trgovine postopno prešel v zadružnega ali privatnega. Zunanjo trgovino je 

vodila država sama in so bila taka podjetja v Beogradu. Velika republiška podjetja so imela 

le razdeljeval no ali pa zbiraino vlogo uvoza, oziroma izvoza.«124 

Obrt ima neposredno zvezo s potrošniki, saj izdeluje različne predmete, ki si jih potrošniki 

želijo po svojem okusu, posebnih potrebah in zaradi kakovosti izdelave, ter opravlja 

razl ične storitve. Skratka, obrt zadovoljuje krajevne potrebe široke potrošnje. Na ta način 

dopolnjuje obrt ostalo gospodarsko proizvodnjo in izboljšuje življenjske razmere 

123 Arhivski dokumenti O obnovi in socialistični graditvi v letih I 945-47, str. 7. 
124 Ibidem, str. 7- 8. 

82 



prebivalstva. Po lastništvu delimo obrt na državni, zadružni In privatni sektor. Tako 

spadajo v okvir obrti tale podjetja: 

1. državne obrtne delavnice pod vodstvom KLO 

2. obrtne proizvajal ne zadruge 

3. obrtne delavnice kmetijskih zadrug 

4. obrtne delavnice združenj in množičnih organizacij 

5. zasebne obrtne delavnice. 

Gospodarska delavnost obrti predstavlja del lokalnega gospodarstva in dopolnjuje zvezno 

ter republiško proizvodnjo. 125 

13.1. OBRT IN TRGOVINA V PODRAGI 

Torej , naloga KLO na področju obrti je bila, da napravijo sezname vseh obrtnikov tako 

privatnih, zadružnih in krajevnih na njihovem območju. Bilo je tudi važno, da so vsi imeli 

obrtna dovoljenja za katera so morali ponovno zaprositi po vojni. Beležiti so morali tudi 

število zaposlenih in če imajo ti kakšnega vajenca. Druga pomembna naloga KLO pa je 

bila knjiženje mesečnega zaslužka vsakega obrtnika in pobiranje davkov od obrtnikov. Prvi 

seznam obrtnikov, ki je ohranjen je iz septembra 1945 iz katerega je razvidno, da je bilo 
• 

deset obrtnikov. Od tega je eden, ki je bil zidar, delal le v sezoni. Poleg njega je bil še en 

zidar, dva mizarja, dva krojača, tri šivilje in en kovač. Bila pa sta še dva kolarja, ki pa sta 

to dejavnost opravljala zraven kmetije. 

Naslednji seznam obrtnikov iz julija 1946 kaže na rahlo povečanje obrtnikov, in sicer se 

zgoraj omenjenim pridružijo še trije mlinarji , od katerih ima eden še žago, in dva čevljarja. 

Dve šivilji prenehata z delovanjem, en kolar preneha delovati, drugi pa prevzame obrt. 

Zraven pa je tudi seznam privatnih delodajalcev, tistih kmetov, ki so imeli zaposleno 

služkinj o, hlapca ali pastirja. 

125 Priročnik za KLO 1, Založba Uradnega lista LRS, LjUbljana 1948, str. 69. 
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Vodstvo KLO oz. KNOO si je že kmalu po koncu vojne začelo prizadevati, da bi v vasi 

dobili trgovino. Tako so v novembru 1946 dobili odločbo iz Okraj nega izvršnega NOO za 

Vipavsko o postavitvi poslovalnice. 

»Upravni odbor zadruge, je na svoji seji dne 14. t. m. pristal na postavitev poslovalnice v 

Podragi, in misli to svojo odločitev v najkrajšem času izvršiti. Za slučaj pa, da bi imel 

tamkajšnji Krajevni NOO v načrtu postavitev državne trgovine v vasi Podraga, 

naprošamo, da bi nam to pismeno sporočil, ker dve trgovini ne bi bili plodonosni veni 

vasi. Tudi v tem slučaju, smo pripravljeni Krajevnemu NOO priskočiti na pomoč in tesno 

sodelovati z vstanovitvijo trgovine. «126 Poslovalnica je bila potem postavljena konec aprila 

1947. »Pripomniti moramo pa, da se je postavilo v Podragi med tem časom poslovalnico 

nabavno-prodajne zadruge in sicer je komaj teden dni od tega. Kar se nanaša na 

gospodarski plan je ravno ta poslovalnica velikega gospodarskega pomena in je velik 

korak naprej k vedno bolj sistematični ureditvi in izboljšanju gospodarskega in 

k k 
. . 127 e onoms ega stanja na vas!.« 

126 PANG, KLO Podraga, leto ( 1945- 1946), t. e. 1, Okrajni izvršni NOO za Vipavsko, 22. II. 1946. 
127 PANG, KLO Podraga, leto (1946-1951), t. e. 2, Okrajni izvršni NOO za Goriško, 2.5. 1947. 
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14. GOSTINSTVO IN TURIZEM 

»V gostinstvu ln turizmu je privatni sektor nazadoval in ga je postopoma prevzemala 

država. To področje dejavnosti v času administrativnega socializma ni bilo prednostno in 

je zanj država skrbela le toliko, kolikor je šlo za družbeno prehrano ter za zdravstveno 

socialne namene. UstanavIjali so delavske počitniške domove in obrate družbene prehrane, 

tako imenovane delavsko uslužbenske restavracije (DUR), namenjene le delovnim ljudem 

določene panoge. Te menze so v mnogočem razbremenile vse večje število zaposlenih 

žensk. Ta družbena prehrana je bila cenena in še regresirana in je pomenila tudi važen 

socialen moment. Poskusili smo obnoviti tudi turizem, ki pa je imel le socialno zdravstveni 

Č · 128 zna aJ.« 

14.1. GOSTINSTVO IN TURIZEM V PODRAGI 

KLO je imel željo, da bi ustanovil gostilno predvsem iz praktičnih razlogov in sicer zaradi 

prodaje tobaka, ki so ga morali hodit kupovat v sosednjo vas. 

»Razpravljalo se je glede, da se bi posla vilo v naši vasi gosliino in sicer v režiji KLO 

istotako ako bi bilo mogoče da bi se uredilo glede maloprodaje tobaka. Poklicalo se je tov. 

Žorž Ivanko invalidinjo iz NOV in sicer raditega, da bi povedala svoje mnenje ker je 

napravila prošnjo za maloprodajo ali bo ludi to vzela. Izjavila se je, da ne more ker je 

premalo dohodkov iz tega kar je tudi res. Ponudilo se ji je gostilno kar pa tudi zanjo ni ker 

težko hodi radi ranjene noge iz NOV. Sklenilo se je radi tega, da se bi gostilna dala tov. 

Trošt Danici vdovi Z dvema otrokoma in brez vsake zemlje in hiše. Dobiti se bo moralo 

primeren prostor in se bo to s časama uredilo. Če bo mogoče se bo uredilo tudi ker je tudi 

tu za napraviti prošnjo za maloprodajo tobaka, da bi prodajala tobak, da ne bi hodili vsi 

možki v pol ure oddaljeni Št. Vid po tobak «129 O gostilni so nato razpravljali še enkrat: 

128 Arhivski dokumenti o obnovi in socialistični graditvi v letih 1945-47, str. 8. 
129 PANG, KLO Podraga, leto (1946-1951), t. e. 2, Zapisnik 18 redne seje, 19.4. 1947. 
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»glede postavitve gostilne in se je sklenilo, da se stopi v stik z Bratož Alojzijo št. 60 ako bi 

hotela in kako gostilno prevzeti.«13o 

Vendar jim kljub vsem prizadevanjem ni nikoli uspelo najti človeka, ki bi prevzel 

gostilno. »Sporočamo, da na območju našega KLO-ja nimamo gostilne.«131 Verjetno bi 

imeli problem tudi s prostorom. Nenazadnje živimo v vinorodnem okolišu, kjer ima skoraj 

vsaka hiša klet (hram) in ljudje so se od vedno zbirali tu. 

130 PANG, KLO Podraga, leto 1947, t. e. 3, Zapisnik 23 redne seje, 12.9 1947. 
131 PANG, KLO Podr.ga,leto 1949, t. e. 7, KLO Podr.ga, 3.12.1949. 
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15. ZADRUŽNiŠTVO 

Zadružništvo je zavzemalo posebno mesto v obdobju po osvoboditvi. V prvi vrsti so imele 

zadruge v tem času nalogo zajeti množice, vzbujati iniciativo za obnovo dežele in za 

obvladovanje velikih gospodarskih težav, predvsem na področju trgovine in preskrbe, ter 

prispevati k splošni okrepitvi ljudske oblasti na področju gospodarstva. 132 

Proces kolektivizacije je potekal na podlagi sprejetega načela prostovoljnosti; ne glede na 

to je v večini primerov naletel na odpor, tudi zaradi nasilnih metod in prisile za vstop v 

zadruge. Kmečke delovne zadruge so bile ekonomsko neučinkovite, njihova proizvodnost 

je bila manjša kot pri zasebnih kmetijskih proizvajalcih. Na podlagi zakonskih ukrepov je 

bil zato 1953- 54 tak zadružni sistem opuščen oz. so se tudi te spremenile v splošne 

Kmetijske zadruge. Leta 1954 jih je bilo le še 43, kmetijske zadruge pa so postale 

množične organizacije kmetov. Vanje je bilo vključenih okrog 70 % kmečkih 

gospodarstev. V 2. polovici petdesetih let so dobile v skladu s podružbljanjem kmetijske 

proizvodnje vlogo t. i. socialistične kooperacije. Njena najbolj množična oblika je bilo 

kontrahiranje. Kmetijske zadruge so sodelovale z zasebnimi kmeti na različne načine in z 

raznimi vrstami storitev, organizirale so tudi kmetijske in druge za kmetijstvo potrebne 

dejavnosti. V ta namen so lahko ustanavljale gospodarska podjetja, mdr. za odkup, 

predelavo, izvoz kmetijskih pridelkov in nakup ter prodajo reprodukcijskega materiala za 

kmetijsko proizvodnjo. 133 

132 Arhivsk i dokumenti o obnovi in socialistični graditvi v letih 1945-47, str. 7. 
133 Ilustrirana zgodovina Slovencev, str. 369. 
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1S.1. ZADRUŽNIŠTVO V PODRAGI 

V Podragi, natančneje na območju KLO Podraga, so ustanovili zadrugo na praznik in sicer 

29. novembra 1946, ko se je praznovalo dan SFRJ. Na ta dan se je ustanovila v vasi 

kmečko obdelovalna zadruga (KOZ) »Kmetoza«. V zadrugo je vstopilo 7 družin z 32 

člani; od teh je sedem otrok in 25 odraslih. »Kmetoza« je zajela več vasi: Manče, Lože, 

Planino, Slap in Podrago. Vseh članov je okoli 30; a največ jih je v Podragi. Vsaka družina 

ima nekaj svoje zemlje, ki se imenuje »ohišnica«, velika do 2 ha. Obdelovalna zadruga je 

povsod na prvem mestu v delu za gospodarsko obnovo domovine. 134 

Iz šolske kronike potem nadalje izvemo, da se je Kmetijsko obdelovalna zadruga (KOZ) 

povečala, saj ima v letu 1949/50 že 74 članov iz 16 družin. V zadnjem letu obstoja KLO pa 

je bilo v zadrugi 18 družin s 84 člani. KOZ naj bi bila tudi odlično organizirana, saj so si v 

letu 1950 nabavili razne obdelovalne stroje ter tovorni avtomobil, s katerim so si olajšali 

delo na poljU. V naslednjem letu je še bolj napredovala, tako v gospodarskem ali 

hektarskem donosu. Zrigolali so si okrog 6 ha novih vinogradov. Nabavili so si lahki in 

težki traktor, mlatilnico, kosilko za seno ter stroj za žetev. Privatnemu sektorju, torej 

kmetom, ki niso bili v zadrugi, pa so vedno nudili pomoč pri raznih delih. Iz tega lahko 

sklepamo, da ni bilo nikakršnih napetosti med njimi. 

Na to kaže tudi poročilo okraj ne partijske komisije: »Druga dobra lastnost je v tem, da se 

nedela nobena razlika med člani KDZ in ostalimi člani privatniki 1«135 

V vasi so delovale še šiviljska in krojaška zadruga, ki sta bili odsek kmetijske zadruge. 

1J4 PANG, Šolska kronika OŠ Podraga, str. 13. 
135 PANG, KLO Podraga, leto 1951, t. e. 10/2, Zapisnik Okrajne partijske komisije, 20. 4. 1951. 
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16. PROMETNE POVEZAVE 

»V prvem zamahu smo že maja 1945 zasilno usposobili železniški in cestni promet, čeprav 

ponekod po neugodnih ovinkih, in so bili vsi večji kraji v Sloveniji spet dostopni po cestah. 

železnica se je centralistično organizirala in obnavljala proge. Predvojne avtobusne proge 

je prevzelo Državno avtobusno prevozno podjetje Slovenije (DAPPS).«136 

16.1. PROMETNE POVEZA VE V PODRAGI 

Veliko časa in delaje vaščanom in vodstvu KLO-ja vzelo popravilo cest, mostov, poljskih 

cest. Pri popravilu cest je šlo predvsem za nasutje občinskih cest z gramozom, saj asfalta še 

ni bilo. Sama vas ima namreč dve cesti, ki vodita v vas. Ena prihaja iz Podnanosa, druga pa 

iz Vipave oziroma glavne ceste, ki teče skozi dolino. Ti dve cesti so skušali kar najbolje 

vzdrževati. Ceste so ponavadi popravljali z udarniškimi dnevi, ko na polju in v vinogradih 

ni bilo toliko dela. Gramoz, ki so ga kopali in vozili iz Gradišča pri Vipavi so morali 

napeljati kmetje sami, in sicer jim je bila odmerjena količina, glede na površino zemlje, ki 

so jo imeli. Količino in od kje so ga pripeljali so morali sporočiti na KLO, da je ta lahko 
• 

vodili evidenco. Se je pa dogajalo, da niso vsi pravočasno opravili svoje dolžnosti, zato se 

je na sejah KLO večkrat razpravljalo o tej temi npr.: »Razpravljalo se je glede popravila 

potov, ugotovilo se je, da niso vsa gospodarstva pripeljala gramoza ter se sklene, da se 

navedena gospodarstva ponovno obvesti naj v teku tega tedna pripeljejo gramoz, v 

obratnem slučaju bo KLO na njihov račun najel voznika.«137 Pazili so tudi na poljske ceste 

in tiste, ki so vodile do vinogradov, še posebej v času pred trgatvijo: »Dalje se je sklenilo, 

da se vsa pota, katera vodijo proti vinogradom popravijo sedaj pred trgatvijo.«138 

136 Arhivski dokumenti o obnovi in socia li stični ureditvi v letih 1945-47, str. 7. 
137 PANG, KLO Podraga, leto 1951, t. e. 10/2, Zapisnik II redne seje, 29. II. 1951. 
138 PANG, KLO Podraga, leto 1951 , t. e. 10/2, Zapisnik seje, 22. 9. 1951. 
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Napeljava gramoza, Pestelj, Podraga 45 

Veliko večji zalogaj pa je bilo popravilo mosta čez potok Močilnik pod vasjo. Most je bil v 

slabem stanju že v času, ko je bila Primorska pod zasedbo Italije. Takrat jim ga ni uspelo 

popraviti, potem je prišla vojna in se je zopet zavleklo. Pogovori o obnovi so se začeli že v 

letu 1947, ko so sklenili, da morajo pred most postaviti opozorilne table: »Sklenilo se je 

!mr se nanaša na obnovo, da se napravi pri mostu čez Močilnik napisne deske, da se vozi 

lahko samo 30 q teže črez, ker je most slab.«139 Takoj v začetku 1948 so sklenili, da 

naredijo prošnjo na okraj za pomoč pri popravilu mostu, ker sam KLO nima denarja za 

obnovo. Njihova vztrajnost je bila poplačana in II. avgusta 1949 so sklenili pogodbo s 

podjetjem za cestno vzdrževanje Asfalt, o gradnji železobetonskega mostu, za ceno 475 

000 din. Dela naj bi se začela 15. septembra 1947 in končana naj bi bila do 31. decembra 

1947. Most ni bil končan v predvidenem roku, temveč malo kasneje. Iz vabila na otvoritev 

lahko sklepamo, da v marcu 1950. Otvoritev je bila v nedeljo, 19. 3. 1950. 

IJ. PANG, KLO Podragi!, leto 1947, 1. e. 3, Zapisnik druge redne seje, 27. 12. 1947. 
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17. VODOVOD V PODRAGI 

KLO si je ves čas delovanja zavzemal za obnovo In vzdrževanje vodnjakov na vas!. 

Predvsem pa so si vaščani želeli svojega vodovoda. 

V vasi so imeli 34 vodnjakov, od tega 3 javne in 31 zasebnih. Javni niso imeli črpalke za 

črpanje vode, zasebni so imeli 11 črpalk iz ostalih so zajemali vodo ročno. Poleg 

vodnjakov so imeli še 2 zasebni kapnici. Napajališč za živino ni bilo, za ta namen so 

uporabljali potok, ki je tekel skozi vas. V njem so tudi vsi prali perilo. 140 

O vodovodu so razpravljali že v letu 1946: »Ker se je že v zadnji seji in sicer glede 

vodovoda in se je pomotoma pozabilo zapisati, da bi se napravilo skupen vodovod izpod 

Nanosa, ki bi dobavljal vodo za vasi: Lozice, St. Vid, Podrago in lahko tudi Mance ter 

Lože, ker so itak tudi večkrat brez vode. Pri zadnji seji se je razpravljalo in sicer kot sledi v 

tretji vrsti po »Slučajnostih« v referatu 9 seje z dne 21. 7. 1946, da bi se stopilo v stik z 

drugimi okoliškimi vasmi, ter se bi ako bi bilo mogoče seveda s pomočjo Okraja napravilo 

vodovod (v te vasi) bi moralo biti. Mi vemo, da sedaj ni tega mogoce, ker gre ogromnega 

denarja za obnovo porušenih domov. Prosilo pa se bi, da se bi to s časoma napravilo, ker 

so te vasi v zelo slabem stanju glede vode. Tukaj se ni šlo za napraviti vodovod na Nanos 

ampak samo za vodnjak, ki je na Nanosu nekoliko dizinfecirat, ker je voda slaba in ni bila 

že dolgo tega prečiščena in razkužena s zato primernimi sredstvi. Končno se je predlagalo, 

da bi Podraga, ki ima nad vasjo približno 30 minut daljave zelo dober izvirek ter Z dobro 

pitno vodo sama napravila vodovod, seveda potem, ko bi lahko tudi višja inštanca k temu 

nekoliko pripomogla, ko ne bo več toliko stroškov za obnovo.«'4' 

Iz tega zapisnika tudi izvemo, da so imeli na Nanosu svoj vodnjak z vodo. Vaščani so 

namreč poleti na Nanosu kosili po mesec dni in vozili seno domov, med tem časom pa so 

cele družine živele na Nanosu in so zato potrebovali čisto vodo. 

Kljub vsem prizadevanjem pa v času KLO-ja v Podragi l1lS0 dobili vodovoda. Vas je 

dobila vodovod šele 1964. leta. 

14{) PANG, KLO Podraga, leto 1949, t. e. 7, Popis oskrbe naselij z vodo, 9. 5. 1949. 
141 PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik 10 redne seje, 14.8. 1946. 
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18. ELEKTRIFIKAClJA V PODRAGI 

Elektriko je vas dobila že med obema vOJnama, kot pravIJo starejši vaščani »še pod 

Italijo«. Vendar elektrike niso imele prav vse hiše. Večina je imela elektriko le V treh 

prostorih: v eni od spalnic, kuhinji in pa v hJevu. Tu se jim je zdela najbolj pomembna, saj 

je bilo v hlevu, kjer so imeli tudi seno, nevarno si svetiti z petrolejem. 

Imeli pa so javno razsvetljavo, ki jo je bilo treba po vojni popraviti oziroma ji zamenjati 

žarnice. V zapisniku ene od sej sem našla podatek, kdaj so prvič po vojni poskušali zopet 

vpeljati javno razsvetljavo: »Sedaj ko so prišle že bolj dolge noči, da se bi uredilo ponovno 

in sicer prvič po vojni, da bi električna razsvetljava bila tudi po vasi. Sklenilo se je, da se 

kupi potrebne žarnice zato, ter da bi se pobiralo zato prostovoljne prispevke seveda to je 

potom privoljenja volilnih upravičencev. « 142 

So pa bile žarnice tisto blago, ki ga je primanjkovalo. Zato se je dogajalo, da: » . .. se težko 

dobi žarnice, ki jih manjka polovico a se mora vseeno električnemu pod je/ju elektriko 

plačati. Sklenilo se je, da se stopi v stik z podjetjem ter, da se stvar pojasni glede 

l OV. I --1 \43 eventue nega ZnlzanJa p act a. « 

142 PANG, KLO Podraga, le\o 1946, 1. e. 2, Zapisnik II redne seje, 6. 9. 1946. 
143 PANG, KLO Podraga, leto 1947, 1. e. 3, Zapisnik 19 redne seje, 9. 5. 1947. 
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19. ŠOLSTVO 

Kako resno in zagreto so vzeli šolstvo, je lepo vidno iz opisa šolstva v naslednjem 

sestavku: »Materialno obnovo šol so prevzeli šolski obnovitveni odbori. Jeseni 1945 je 

pouk potekal že po začasnih učnih načrtih po načel ih demokratične in socialistične 

ureditve. Uveden je bil enoten splošno izobraževalni sistem. Odpravljene so bile meščanske 

in privatne šole. Po štirirazredni osnovni šoli je sledila nižja gimnazija. Poudarek na 

šolstvu je bil na ustanavljanju srednjih in nižjih strokovnih šol. Poleg rednih šol je v tem 

obdobju delovalo veliko izrednih tečajev za dijake, vojake in aktiviste za pridobivanje 

kvalifikacij in za analfabete. Pri visokem šolstvu smo dobili izpopolnjeno univerzo. 

Ustanovljeni sta bili še dve visoki šoli, Akademija upodabljajoč ih umetnosti in Akademija 

za igralsko umetnost. Tako smo prvikrat v zgodovini na Slovenskem dobili osnovo, da 

.. k d 144 samI vzgaJamo vse vrste a rov. « 

19.1. ŠOLSTVO V PODRAGI 

O začetkih šole med vojno, se pravi o partizanski osnovni šoli, sem našla zapise v šolski 

kroniki iz katerih pa ni razvidno, kdo jih je napisal. »Slovenska osnovna šola se je pričela v , 
Podragi brž po polomu Italije, po 8. septembru 1943. Ker ni bilo poklicnega učitelja na 

razpolago, je poučeval kar domači župnik Franc PrelillI. Otroke je sklical k krščanskemu 

nauku, pri katerem pa jih je učil tudi drugih predmetov. že po 14 dneh pa so naši vojaki 

izpraznili šolo in tedaj je začel poučevati šolske predmete v šoli, in sicer redno vsak dan po 

tri ure dopoldne. Ta redna šola se je pričela 15. oktobra 1943 in je bila prva v okolici. Da ni 

bil sam preveč obložen s poučevanjem, si je vzel v pomoč dve domači dekleti : Slavko 

Trošt in Jožefo Žgur. Izročil jima je prva dva razreda, dajal jima je navodila in ju vzgajal v 

šolskem delu. Obe sta učili prav požrtvovalno in z dobrim uspehom. Pri tem sta dobili tudi 

veselje do učiteljskega stanu in sta se odločili, da bosta postali učiteljici. Jožefa Žgur je že 

pomožna učiteljica, Slavka Trošt je bila lani na učiteljišču v Tolminu, letos pa je že 

učiteljica, kljub 16 letom. Po zgledu v Podragi so pričeli tudi drugod v okolici ustanavljati 

take šole, toda šele po letu 1944. 

144 Arhivski dokumenti o obnovi in sociali stični ureditvi v letih 1945-47, str. 9. 
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Kmalu po božiču je prišla učiteljica Minka Pahor, roj. Lavrenčič domov in začela 

poučevati v 4. razredu. Ker pa je tovarišica postala šolska nadzornica, ni mogla veliko 

poučevati doma, jo je nadomestoval tovariš učitelj Dominko Saša. Tako se je pouk redno 

vršil skozi vse šolsko leto, razen če je bila kakšna vojaška zapreka. Otroci so redno hodili v 

šolo. Prihodnje šolsko leto še ni bilo na razpolago poklicnega učitelja in še dosedanja, 

narrueč tov. Pahor in Dominko sta bila poklicana drugam. Zato pa je bil župnik zopet 

naprošen za poučevanje. Sprejel je to delo in skupno s Slavko Trošt poučeval do 1. maja 

1945. Nato pa je bila šola prekinjena in se je začela šele jeseni.«145 

Podatke za šolo po vojni, ki vsebujejo tudi veliko podatkov o ostalem dogajanju na vasi v 

tem času, sem tudi našla v šolski kroniki. Tu paje razvidno, daje vse popisovala učiteljica, 

ki je tisto leto poučevala. Pouk so obiskovali samo otroci iz vasi, njihovo število se je v 

letih mojega raziskovanja gibalo med 63 in 45. Največ jih je bilo prav v prvem povojnem 

letu, se pravi v šolskem letu 1945-46, ko jih je bilo 63. Potem je vsako leto število otrok 

padalo, najmanj jih je bilo prav v letu 1951-52, ko jih je bilo le 45. V prvem šolskem letu 

so bili otroci vpisani v štiri razrede, v letu 1947-48 v šest razredov, v preostalih letih pa je 

bilo pet razredov. Vsi so imeli pouk veni učilnici in poučevala jih je samo ena učiteljica 

oziroma takrat so ji rekli tovariši ca. Pri branju kronike sem zasledila, da se je skoraj vsako 

šolsko leto učiteljica zamenjala. Pouk se je začenjal v prvih dneh septembra in trajal tam 

nekje do zadnjih dni v juniju, razen v letu 1945-46, ko se je pouk začel šele z 2. oktobrom. 

Šolsko delo je potekalo v skladu z navodili, ki so jih šolski upravitelji dobili na okrajnih 

konferencah učiteljev. Učni načrti so pripomogli k bolj kvalitetnemu delu in so usmerjali 

vzgojno in učno delo. Glede na to da, je bilo takrat pomanjkanje hrane, obleke, raznih 

materialov za gradbeništvo, ipd. v državi veliko, se je to dogajalo tudi v šolstvu. Pouk je 

velikokrat oviralo pomanjkanje učnih pripomočkov in učiteljice so se morale kar najbolje 

znaj ti same. 

Poleg rednega pouka so učenci imeli še razne izlete, ekskurzije, pripravljali so 

najrazličnejše proslave za obeleževanje državnih in narodnih praznikov ter obletnic rojstva 

pesnikov in pisateljev. Sodelovali so tudi pri raznih akcijah na vasi, ki jih je izvajal KLO, 

'45 PANG, Šolska kronika OŠ Podraga, str. 5- 7. 
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kot so pogozdovanja in zatiranje koloradskega hrošča. Izleti so bili predvsem obiski 

drugih vasi in pohod na bližnji Nanos. Prav posebna sta bila dva daljša izleta, in sicer na 

Bled, v juniju 1949 in v Opatijo ter Reko maja 1951. Proslave so bile ob vseh večjih 

praznikih, na katere so se učenci dobro pripravili z različnimi igrami, deklamacijami in 

petjem. Zelo dejavni pa so bili pri pogozdovanju in pobiranju koloradskega hrošča . 

Pogozdovanje je potekalo dvakrat letno, v aprilu in novembru, ko so otroci v spremstvu 

učiteljice in predsednika KLO ali pa z gozdarjem iz Podnanosa, sadili sadike bora in 

kostanja na območju katastra KLO Podraga. Pri akciji pobiranja koloradskega hrošča so 

otroci šli na njive skupaj z člani OF organizacije ali pa z učiteljico in so v steklene kozarce 

pobirali hrošče in ličinke. S tem so, kolikor so mogli, prispevali k zatiranju te žuželke na 

poljih s krompirjem, saj učinkovitega strupa ni bilo. Kmetje so sicer uporabljali arzenat, ki 

pa ni bil 100 % učinkovit, če se ga je pri tem sploh dobilo. Vsako šolsko leto so imeli 

učenci tudi zdravniški pregled in razna cepljenja proti kozam, davici, tuberkulozi. 

V šolskem letu 1949-50 je začela delovati pionirska organizacija, odred Benčina Stanko, 

ki je štela 35 članov. Odred je bil razdeljen na tri čete s svojimi četnimi odbori. Naročeni 

so bili na tri različne mladinske liste: Pionir, Pionirski list in Ciciban. Pionirji so tekmovali 

v tekih, v nabiranju zelišč. lmeli so tudi svoje hranilne knjižice. Na šoli so ustanovili 

dramsko skupino. Ob vsakem državnem prazniku so okrasili šolsko poslopje, tako zunaj 

kot znotraj . Pomagali so tudi pri kras itvi vasi ob volitvah. V šolskem letu 1951-52 so 

ustanovili Pionirski pevski zbor. V zbor so vključili vse učence in učenke, ki :;0 imeli 

posluh in veselje do petja. Zbor je nastopil na vseh proslavah in prireditvah. 
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20. KULTURNE DEJAVNOSTI 

»Kljub prezaposlenosti ljudi pri obnovi domovine, je kulturno življenje v novih razmerah 

takoj zaživelo. Po načelih OF je bila organizirana Ljudska prosveta (LP), organizacija, ki je 

združevala vse kulturno prosvetno delo in je tudi nasledila materialne ostali ne predvojnih 

strankarskih kulturnih društev . Podobno je bilo v telesni kulturi, kjer so se stara športna 

društva združila v novo enotno fizkulturno organizacijo. V kulturi in športu je bilo važno 

to, da smo prvikrat lahko doma vzgajali tovrstne strokovnjake, kulturne delavce in 

umetnike, ki so se mnogi še pred formalnim zaključkom študija vključili v naš socialistični 

razvoj. Predvsem velja to za igralce in likovnike, ki smo jih potrebovali pri novih in 

obnovljenih kulturnih institucijah. Kulturne in športne prireditve so pomagale pri 

osveščanju množic v novem socialističnem duhu, pri izgradnji socializma. Ker so bili 

radijski sprejemniki še redki, je vlogo najvažnejšega medija odigral tisk. Narodna vlada 

Slovenije je že 31. julija 1945 ustanovila Državno založbo Slovenije (DZS), ki nas je takrat 

prvenstveno zalagala s tiskovinami, šolskimi in dokumentarnimi knjigami. Osvobodilna 

fronta je ustanovila Slovenski knjižni zavod (SKZ), ki je bil bolj umetniško kulturno 

usmerjen. Cankarjeva založba (CZ) je bila ustanovljena predvsem za tisk in popularizacijo 

marksistično leninistične literature.«146 

20.1. KULTURNE DEJAVNOSTI V PODRAGI 

V Podragi je delovalo Prosvetno društvo Edinost, v okviru katerega je deloval pevski zbor, 

dramska skupina, telovadna skupina in knjižnica. Knjižnica je bila nadaljevanje čitalnice 

izpred vojne. Stari člani so prinesli nazaj knjige, ki so jih poskrili po domovih, ko so 

Italijani leta 1927 ukinili vsa slovenska društva. Začeli pa so tudi širiti knjižni fond. 

Nakupovali so nove knjige, tako leposlovje kot knjige, ki so izhajale v duhu časa in se 

naročili na številno časopisje. Pevski zbor in dramska skupina sta bila zelo dejavna. 

Sodelovala sta pri vsaki prireditvi in gostovala tudi po sosednjih vaseh. Kako je zbor 

deloval izvemo iz mesečnega poročila referenta za prosveto: »Pevski zbor deluje dobro, 

146 Arhivski dokumenli o obnovi in sociali stičn' ureditvi etih 1945-47, str. 9- 10. 
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naštudiralo se je v tem mesecu več pesmi, sedaj se pripravljajo, da bodo šli peti na radio v 

Ajdovščino in sicer s pričetkom meseca. Vaje se redno vrše in sicer vsak teden dvakrat.«1 47 

V letu 1946 si je društvo priskrbelo tudi harmonij: » ••• prosvetno društvo pripravilo tudi 

nov harmonij iz cone A pri tem pa je imel največ zaslug tov. Trošt Alojz ki je preskrbel pri 

zavezniških oblasteh, da se je lahko prevoz izvršil. Harmonij je stal 46. 000 lir.«148 Ta 

harmonij je še danes v kulturnem domu, v prostorih, kjer hranimo vse knjige iz nekdanje 

čitalnice in knjižnice. Dramska skupina tudi ni zaostajala za zborom in so pridno nizali 

različne igre, med njimi najdemo tudi Miklovo Zalo, katera je dokumentirana s priloženo 

sliko. Prosvetno društvo pa je organiziralo tudi izlete v bližnjo okolico in eden izmed njih 

je bil na Cerkljansko: »Priredilo se je izlet na Cerkljansko in sicer tja kjer je bila za časa 

NOV bolnica »Franja« izletnikov je bilo 32, ki so se tja odpeljali s kamjonom z zastavami 

od društva na čelu. «149 

Velika želja društva in vasi nasploh pa je bila gradnja prosvetnega doma. V gospodarskem 

planu leta 1947 sem našla tale zapis: »Glede gospodarskega plana si je vas Podraga 

zadala, da bo v teku petletke si zgradila svoj prosvetni dom, ki bo nekaka hiša kjer bo 

postavljen KLO, šola, prosveta in vse množične organizacije. Prosvetni svet bo v ta namen 

pričel prirejati prireditve in bo prostovoljne prispevke in druge dohodke od vstopnin itd. 

obrnil v to, da se bo čimprej izgradilo ta dom. «J50 Žal je bil načrt preveč ambiciozen, da bi 

ga mogli izpeljati. Doma niso nikoli zgradili, ostala je stavba šole, ki je bila zgrajena že 

1864 leta v namen šole. To so sčasoma obnovili in tu imamo še danes kulturnj dom z 

dvorano za prireditve, knjižnico, prostor za krajevno skupnost in mladinsko sobo. 

141 PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Mesečno poročilo referenta za prosveto, 2. 12. 1946. 
148 PANG, KLO Podraga, leto 1946, t. e. 2, Zapisnik redne seje, 26. 4. 1946. 
149 PANG, KLO Podraga, leto 1946, l. e. 2, Mesečno poročilo odseka za prosveto, 5. II. 1946. 
15. PANG, KLO Podraga, leto 1947, l. e. 3, Gospodarski plan KLO Podraga, 2. 5. 1947. 
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21. ZAKLJUCEK 

Kot sem že v uvodu omenila, me je predvsem zanimalo, kako so se državni ukrepi in sploh 

vsi novi predpisi, odražali na majhni skupnosti tam nekje na obrobju. 

Skozi delo ugotavljam, da je nova oblast imela vpliv na vsa področja življenja 

posameznika in skupnosti. S svoj imi uredbami in zakoni ter predpisi je določevala 

delovanje na vseh področjih od zdravstva, kmetijstva, šolstva in tudi do ali pa predvsem 

kulturnega življenja. Ustanovili so KLO-je in jih razglasili za organe ljudske oblasti in 

prepričevali ljudstvo, da ima v svojih rokah vodenje skupnosti, po drugi strani pa je ta 

organ zgolj izpolnjeval predpise iz višje inštance. Prav ničesar niso mogli storiti, ne da bi 

dobili dovoljenje iz okraja. To se lepo vidi, ko krnet ne more na svojem polju, v vinogradu 

ali sadovnjaku sejati ali posaditi kar bi sam hotel, ne da bi o tem poročal najprej vaškim 

organom oblasti, ti pa seveda okraju. V se je bilo popisano in v pisarnah določeno, zato so 

se dogajali tudi skorajda absurdni zapleti. Kmetje iz vinorodnega okoliša v trgovinah niso 

dobili potrebnih stvari za obdelovanje le-teh, seveda pa so teh pripomočkov imeli na pretek 

v Postojnskem okraju, kjer sploh nimajo vinogradov. 

Kljub temu moramo priznati, da je bil to čas po vojni in da je pomanjkanje skorajda vsega 
• 

mogočega logična posledica. 

102 



22. VIRI IN LITERATURA 

22.1. VIRI 

l. Pokrajinski arhiv Nova Gorica, fond: Krajevni ljudski odbor Podraga 

2. Priročnik za Krajevne ljudske odbore (1, II, III), Založba uradnega lista LRS, 

Ljubljana 1948 

3. Šolska kronika OŠ Podraga 

4. Okrajni komite KPS za Vipavsko 

5. Arhivski dokumenti o obnovi in socialistični graditvi v letih 1945-47, Zgodovinski 

arhiv Ljubljana, 1978 

6. Navodila za administracijo In notranje poslovanje Krajevnih ljudskih odborov, 

Založba Uradnega lista LRS, Ljubljana 1946 

22.2. LITERATURA 

l. Enciklopedija Slovenije, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1995, geslo: Podraga 

2. Krajevni leksikon Slovenije, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1968, geslo: 

Podraga 

3. Zgodovina Slovencev, Cankarjeva založba, Ljubljana 1979 

4. Ilustrirana zgodovina Slovencev, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana 1999 

5. Necak Dušan, Repe Božo, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, Filozofska 

fakulteta, Oddelek za zgodovino, Ljubljana 2003 

6. Repe Božo, Naša doba, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1996 

7. Repe Božo, Rdeča Slovenija, Založba Sophia, Ljubljana 2003 

8. Povojna zgodovina na Slovenskem, Koroški pokrajinski muzej, Slovenj Gradec 

1992 

9. Ključne značilnosti slovenske politike v letih 1929-55, Znanstveno poročilo, 

lnštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 1995 

10. Klanjšek Zdravko, Pregled NOV 1941-45 na Slovenskem, Partizanska knjiga, 

Ljubljana 1989 

103 



Il. Slovenija v letu 1945, Zbornik referatov, Zveza zgodovinskih društev Slovenjje, 

Ljubljana 1996 

12. Vodušek Starič Jera, Prevzem oblasti , Cankarjeva založba, Ljubljana 1992 

13. Čepič Zdenko, Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji (1945-1948), Založba 

obzorja Maribor, 1995 

14. Nacionalizacija na ozemlju LR Slovenije (1945- 1963), Dolenjska založba, 

Seidlova zbirka, Novo mesto 1994 

15. Kristan Ivan, Družbena ureditev SFRJ, Založba obzorja Maribor, 1980 

16. Bilandžic Dušan, Zgodovina socialistične federativne republike Jugoslavije, 

Partizanska knjiga, Ljubljana 1980 

104 



-

23. KAZALO PRILOG 

• KARTA 

1. Podraga v Franciscejskem katastru, AS 176, Katastrska občina A 127, 

A 127 A02, str. 7 

• FOTOGRAFIJE 

1. Podraga na razglednici okrog leta 1900, str. 8 

2. Letalski posnetek Podrage danes, Marjan Močivnik, Dobravlje, str. 8 

3. Podraški otroci v koloniji v Opatiji , Silva Lavrenčič, Podraga 49, str. 63 

4. Okopavanje trt okrog leta 1950, fotografske plošče, duhovnik Franc Prerrul , 

str. 75 

5. Trgatev okrog leta 1950, Zora Trošt, Podraga 86, str. 75 

6. Škropljenje trt okrog leta 1950, fotografske plošče , duhovnik Franc Prerrul, 

str. 76 

7. Napeljava gramoza, Pestelj, Podraga 45, str. 91 

8. Igralska skupina Prosvetnega društva Edinost, po predstavi Miklova Zala, 

Vidrih, Podraga 77, str. 10 1 

• FOTOGRAFIJE ARlDVSKEGA GRADIVA 

I. Žig KNOO in žig KLO Podraga, str. 42 

2. Prošnja župnika Franca Prerrula, 1948, str. 51 

3. Seznam delodajalcev oz. obrtnikov, 1946, str. 85 

4. Načrt starega lesenega mostu v Podragi čez potok Močilnik, str. 92 

5. Pogodba za novi železobetonski most čez potok Močilnik, str. 93 


	UVOD
	PODRAGA
	VZPOSTAVITEV NOVE OBLASTI MED VOJNO
	VOLITVE
	KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PODRAGA
	ODNOS DO OPOZICIJE OZIROMA POLITIČNIH NASPROTNIKOV
	ODNOS DO CERKVE
	OBNOVA VOJNE ŠKODE
	PRESKRBA PREBIVALSTVA
	SOCIALNO SKRBSTVO
	AGRARNA REFORMA IN KOLONIZACIJA
	KMETIJSTVO
	OBRT IN TRGOVINA
	GOSTINSTVO IN TURIZEM
	ZADRUŽNIŠTVO
	PROMETNE POVEZAVE
	PROMETNE POVEZAVE
	ŠOLSTVO
	KULTURNE DEJAVNOSTI

