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PRISPEVEK K POZNAVANJU OGLARJENJA PRI NEKDANJI MISLINJSKI 2ELEZARNI

Alojz Krivograd

PRISPEVEK K POZNAVANJU OGLARJENJA PRI
NEKDANJI MISLINJSKI ŽE LEZARNI
Znano IC, da je nekdanja mJslinjska železarna (1724 - 1899) sama pridobivala oglje v
bližnjih gozdovih, od lem 1753, ko so posravili peč na volka 1, pa kopala želez no rude po
južnih in severnih pobočjih Pohorja. Z dokumenti je izpričano, da so obe dejavnosti
opravljali do sredine 50. let 19. sroletja.2
V ostan kih arhivalij mi slinjske železamc, ki jih hranijo v Koroškem muzeju na
Ravnah na Koroškem, so bili najdeni za leta 1800, 1803, 1804, 1806, 1807 in 1808
pregledi o dolgovih in premoženjskem stanju oglarjev mislinjske gozdne železarne.l
Ti prikazi, ki so dejansko tabele, nam nudijo za omenjena leta seznam oglarjev in za
vsakega posameznega zvemo, koliko je bil dolžan iz prejšnjega leta, koliko predujma je
vzel v tekočem leru, koliko oglja je nakuhal in ga oddal, merjeno v mislinjskih škafih
(Misslinger Scha ffe; škaf = 492 litrov) in koliko je dobil za škaf. Izvemo torej, koliko je
zaslužil, koliko dolga je poravnal oziroma koliko mu ga je ostalo za naslednje leto. Ta
obračun je bil narejen konec decembra. V teh pregledih so navedene rudi zaloge lesa in
oglja po k oličini in denarni vrednos ti pa rudi njegovo premoženje (stavbe, orodja,
vprežne živali in oprema zanje), ki ga je imel v gozdu.
Ker ne moremo obravnavati vsakega posameznika, bomo temeljna dejstva
obravnavali suma mo. Poglejmo kar najstarejši dokument, ki je iz leta 1800 (tabela 1).-t
V njem jc pod zaporednimi številkami zapisanih 68 oglarjev, od teh jih kar 42 (61%) ni
zaslužIlo toliko, da bi poravnali svoj dolg, uspelo je samo 4 (S %). Taisla skupina ( 42 )
je imela preko zime zaloge lesa in oglja, kolibe in druge naprave za oglarjenje v skupni
vrednosti 4092 goldina rjev (gld). Vendar so zaloge samo 28 (41%) od celotnega števila
oglarjev presegle njihov dolg, tako so jim zapisali 1168 gld in 16 kI (krajc3rjev) v dobro.
Za skupino 18 (26 'lo) pa so zapisali skupni »dolg« 571 gld in 23 kr.' Prvim so
»prescžek« izplačali dmgo leto, ko so oglje iz zimske zaloge dodali k novo nakuhanemu
oglju in ga skupaj oddali podjetju, drugi pa so poravnali »dolg« prav tako drugo leto z
na novo pridobljenim ogljcm." Za ogla rje je bila ocenitcv njihovih zalog lesa in oglja ter
imetja v gozdovih nepomembna, saj so jim istočasno vpisali prave dolgove, ki so jim
1 SlovenI Grndec in Mislinjska Jolina Il. Slovcnj Grndcc 1999,l'tT. 472, (%a n:!.prq: SI. GrnJcc)
Kuri)$ki mu.-:I..; Ravne n:!. Koroškem, fonJ : Mislinjska ždezama 174H - HIS4, ško 19. Ker su vsi Jokumcnri i%
teh'1 funJa, bomu citirati samo dokument in številko škatle (šk.).
, Za leto 18()O nosi naslO\' Vermogcm.t:mJs - Am:wciss JI..... t-.hsslinl-:er Ilo\:.: - unJ Kohlgedmger rur Jas
Solarjahr 1800, Šk.3; %a leto 1803 AUSWf..'1SI' uber dl.'Il SchulJen und Vcnno~l..'f1 - Slllnd Jl.'r r-.hsslingcr
Waldeisenwerk.o; - Hol% und Kohl:1rbcllcr lIDI ~nde Dczembcr H03, ško4; za Icto 1804 le enak naslov, datirnn
% "Ende Dezcmbcr B04", šk S; za lem 1B06, IB07 in 180ij le cnak nasIO\': AUSWC1SS dL" ~chulJcn und
VermogellSmnd der Mlsslingcr Waldcisemvcrks - 1101;,. uod Kohigedmger, za leu 1Hl)(1 111 1ij()M datirano
)~ .. .mi! [':ndc x (dmfllUer = ,:-,1ber...((, za leto 1K07 pa z »... rnit Ende Jencr BOB ... «. Ra%predehllca %a leto 1806 jl: v
ško 5, %a oSlali dve leti pa \' ško ff.
4 /.:t leto [BOO, ško 3
~ (;oklin:tr (gld) = ('0 krajcnrjev (kr); krajcar = 4 novčiči
~ Tu je r:1zviJno iz dokument:! l\usweiss Jen Schu1dcn und Vcrmogen-Stand der MissiinJ.;er W:tldciscnwl:rksIlolz und Koh1b'CJingcr .. %:1 leti 1807 in 1808, šk. 6, k,er le na novo Jodana rubrik:! Kohle-Erleigun!,,,,,Abschluss pro 1807 (zlllcto 1808 enllka OW:lčb-a) , iz obeh je Zil vSllkega posamcznq.'1 0HI:tqa razvidno, koliko
oglja ,e Imel iz prctcklcg:tlct:t 111 kolJko ga je nakuhal v tckočl..1n letu.
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ostali ob oddaji oglja. Za podjetje pa je bilo koristno le toliko, da so za vsakega
posameznika vedeli, za koliko njegov dolg presega vrednost imetja v gozdu odnosno
kakšen del imetja je izven dolga.
Nobeno lelo od 1800 do 1808, velja za tista, za katera imamo tovrstne ~)pregledc«, ni
dobil noben oglar mcd letom ali na koncu niti krajcarja izplačila, ker so pač bili vsi
prezadolženi Večina njih je prinesla dolgove iz preteklega leta. Ob začetku del, to je
bilo verjetno zgodaj spomladi,7 so jemali precej visoke predujme, da so preživeli do
naslednje »sezonc« (tabele 1-6). Vsakemu posamezniku so dolg, ki je ostal po oddaji
oglja, zapisali za naslednje leto in dodali predujem tega leta in s tcm se je zgodba
ponovila. Preglednica za leto 1800 ima še rubriko »FreygeJd« (prost denar za izplačilo) ,
medtem ko jih tabele za poznejša leta sploh nimajo. Torej je nekaj let nazaj še bila
»praksa«, da so komu kaj izplačali, naslednja leta se ni več dogajalo kaj takega. Kako je
bilo s tem po letu 1808, ne vemo. Kako je bilo v železarskih obratih v tv1islinji, zaenkrat
še tudi ni znano.
Pet oglarjev iz skupine, ki so imeli dolgove iz leta 1799, je izplačalo dolgove leta
1800, toda niso zaslužili nič. V gozdovih so imeli nekaj zalog lesa in oglja, vrednost tega
je zapisana kot presežek. Drugo leto so zaloge oddali v obliki oglja, z izkupičkom so si
zmanjšali predujem, ki so ga dobili zato, da bi lahko delali. Poleg teh je še bila skupina
sedmih oglarjev, iz katere so se posamezniki poprečno zadolžili za 42 gld, 7 h in 3
novčičev (tabela 1). Nakuhali so ustrezno količino oglja, ki so ga jim obračunati do
novčiča natančno in domov so se vmili praznih rok. Lahko domnevamo, da ti niso
živeli samo od oglarjenja. Verjetno so bili kmetje, ki so si sposodili določeno vsoto pri
železarni in jo odslužili. Take skupine je najti tudi v poznejših letih. Druge podrobnosti
in značilnosti je možno razbrati iz tabele 1.
Ker smo omenjali zaloge v gozdovih, bomo navedli, kaj se da iz te rubrike razbrati
(tabela 7). Ocenili so za vsakega posameznega oglarja, koliko lesa je imel v k1aftrah v
obliki hlodov na poseki, koliko na kopišču in koliko cepljenk na poseki in na kopiŠču.
Lem 1800 je od klaftre ll hJodovine na poscki dobil 24 kr, na kopišču 33 kr, za ccpljenke
na poseki 36 kr, na kopišču'J pa 4S kr. Navedene cene naraščajo zaradi rega. ker je bilo
treba hlodovino spraviti do kopišča in so dodali 9 kr. Če pa je bila hlodovina predebela,
so io cepili že na posek.i in dodali 12 kr, ko so cepljcnkc.:: spravili na kopišče, pa so dodali
šc 9 kr. Oglje pa je bilo po 14 kr za mislinjski škaf (492 litrov). Toda hlodov niso cepili
zato, da jih ne bi mogli v kopi zogleneti, ampak zaradi spravila do kopiš ča. Če je bil lcs
na s(rmini nad kopiščem, so ga navzdol spravljali ročno s cepini. Kadar pa je bil na
položnem svenl ali v isti višini s kopiščcll1 ali pod njim, so ga vlačili z vprežno živino.
Takoj moramo pojasniti nasprotje mcd cenami lesa, ki so bile od 24 do 4S kr za
klaftro (2 m.l) in ceno 14 kr za mislinjski škaf (0,492 ml ali 492 1). Iz klaftre lesa so
dobili približno 1,46 škafa ali '1 škaf in 228 litrov oglja. Za to količino oglja bi oglar
dobil 20 kr in 1 novčič . Za hlodovino v gozdu pa bi mu plačali 24 kr.
To neskladje si lahko pojasnimo takole. Plače za izdelavo klaftre lesa so bile za 33%
nižje, kakor so bile leta 1801 v Gornjem Gradu dnevne mezde za splavarje, tesarje in
zidarje in siccr 36 kr. 10 En delavce je za klaflro hlodovine ali cepanic, smemo

7 Unpa rt!lt.::ysche~ - Schatzung~- Prothokoll!

2H ten Rber 804, ško5
Kh ftrn (maL1) = 1,26 m, kubi čna kJaftrJ = 2 m}; delali so na akord, zato ~O plačeva l i ntl enote izdelka.
~ K orišče imenujemo mesto, kjer sO posta,·jli kopo. Prostor rc bilo treba zmvnati, da je kopa Hala na
očiščel,ih in rnvnih tleh.
III Franjo Baš: Prispevki k zgodovini severovzhodne Slovenije, Obzorja 1989, str. 344
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do mnevati, potreboval približno en dan. Torej so akordne cene zelo približno usuezale
takratni ceni delovne sile in so jih uradniki podjetja lahko zapisali, saj so oglarji ra les
morali skuhati v ogljc in ga oddati po 14 kr za škaf. Da so oglarji vztrajali ob takih
pogojih, smemo iskati vzrok v splošni nezaposlenosti prebivalstva na Slovenskem in
nadi v Mislinjski dolini.
K vrednosti zalog lesa in oglja v gozdovih so še prišteli vrednost bivalnih kolib
(Wolmhutte), kopi šča (Kohlstalte) in shrambe za oglje (KohJbare), ki morajo biti
pokrite, da se ogljc ne zmoči . V letih 1806, 1807 in 1808 so k prej naštetemu imetju
prišteli in denarno ovrednotiti še orodja, vprežno živino in opremo za njo (tabela 7).
Kakor smo že omenili, smisel tega ocenjevanja je bil v tcm, da so lastniki podjetja
vedeli, ali oglarjcvo imetje pokriva njegov dolg ali ne. Ti popisi dokazujejo, da so morali
oglarji imeti svoja orodja in vprežno živino ter na svoje stroške urejati kopišča ln
postavljati stavbe, ki so bilc pouebne za oglarjenje (označevali so jih s
Verkohlungsgebeude).',
V tabeli za leto 1803 12 jc navedena škoda, ki jo je železarni povzročilo deset oglarjev
v višini 449 gld in 43 kr in sicer tako, da so ostali dolžni iz leta 1802 in sploh niso prišli
dclat. Leta 1804" pa je podjetje utrpelo izgubo 638 gld in 51 kr po ktivdi 14 oglarjev.
Eden je ostarel in je končal s posekom, torej ne bo mogel več delati in ne bo poravnal
svojega dolga. Drugi bo dolg 79 gld in 13 kr poravnal z vprežno opremo štirih volov,
tretji pa je star in odhaja. Enajst je takih, ki so bili dolžni še iz leta 1803, pa odhajajo in
ne bodo plačali dolga.
Leto 1806 (tabela 4 in tabela 7) je bilo nenavadno po tem, da so 26 oglarjem, katerih
celotno premoženje v gozdovih ni moglo pokriti njihovih dolgov, primanjkljaj pripisali
k izgubi podjetja. Znašal je kar 9.494 gld in 58 kr. Po oddaji oglja so ostali dolžni 15.613
gld in 13 kr. s skupn.im imetjem v gozdovih, ki je bilo vredno 6.118 gld in 13 kr, so
pokrili le 39% dolga. Vsem »zgubašem« tega leta so drugo lera 1807 vpisali kOf dolg
samo vrednost imetja v gozdovih, ne pa vsega dolga, kakor so ravnali doslej. S tem so
jim dolg zmanjšali za tisti del, ki so ga odpisali v izgubo podjetja, toda zasegli so jim
imetje (orodja, stavbe in vprežno živino), zaloge lesa in oglja so bile itak last železarne.
Oglje iz zimskih zalog so drugo leto vnovčili in s tem zmanjšali dolg, za odplačilo
ostalega dolga pa ga je bilo treba šele pripraviti.
Vzroki za tako veliko zadolžitev posameznih oglarjev leta 1806 so bili neprimeren
les, starost, večje število pomočnikov, dragi prevozi in podražitve, glavni razlog pa so
bile plače na akord, ki se niso spremenile od lera 1803 do 1806. 101 Temeljni vzrok za
tako stanje je gOtovo bila draginja, ki jo je povzročila vojna leta 1805, ko je Avstrija
pristopila k angleško-ruski zvezi proti Napoleonu in so tega leta francoske čete zasedle
vse slovensko ozemlje. Šele po miru v Bratislavi, ki je bil sklenjen istega leta meseca
decembra, so se Francozi umaknili iz naših dežel. ls Na ljubljanskem trgu se je žito
(pšenica. rž. ječmen, oves, ajda, proso in koruza) podražilo od januarja 1805. leta do
aprila 1806. leta za 37 %, od tega aprila pa do decembra 1806 pa so se cene počasi

j\uswciss den Schuldcn und Vcrmogcn-Stand dcr Mis~lingcr Waldciscnwcrk~ - I [niz und KOhlgcdingcr mit
EnucJcner HOR (za naprej: Au~weiss den Schulden ...), šk. 6
Il. Ausweiss libcr den SchuJucn ... 1803, šk. 4
l' Auswc~~s uber den SchuluL
'1 ... 18U4, ~k. 5
1~ Auswcis~ den SchulrJcn ... 18O(1, :ik.S
a Zgodovina Slo\'encev, Ljubljana 1979, str. 389
II
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znižale za 27 %.16 Lahko domnevamo, da je na Štajerskem bila draginja približno taka,
kakor na Kranjskem. Tega leta je 18 oglarjev povzročilo podjetju še dodatno škodo v
višini 714 gld in 6 kr. Toliko so namreč bili dolžni, nekaj jih je pobegnilo, drugi so
opustili delo, šest pa jih je umrlo.17 Tako je to leto bilo eno težjih, kakor za oglarje, tako
tudi za lastnika podjetja Žigo Zoisa.
Za obdobje 1800 -1808 veljajo naslednje značilnosti (tabela 8): zadolženost, ki se je
prenašala iz preteklega leta v tekoče, je naraščala od 32 % do 62 % leta 1806. Že prej
smo podčrtati, da je bilo to leto prelomno v zadoiževanju oglarjev. Jemanje predujma pa
je v istem obdobju padalo od 68 % do 38 %. Toda predujem, ki so ga oglarji imeli
skozi tekoče leto, je predstavljal edini resnični denar za preživetje. Ker se je ta
zmanjševal, je večina oglarjev prihajala v vedno večjo stisko. Vzporedno s tem pa je
naraščala draginja, zlasti v letih 1805 in 1806.
Razumljivo je, da se je zaslužek od oddanega oglja zmanjševal od 67 % 1800. leta do
32 % leta 1806. Dolg, ki ga z ogljem niso mogli poravnati, je v teh letih naraščal od 33
% na 68 %. Vrednost zalog lesa in oglja ter imetja v gozdovih, obračunana na koncu
leta, je bila leto za letom manjša v primerjavi z dolgom, ki so ga imeli konec leta. Padala
je od 127 % do 46 %, S tem pa se je presežek imetja nad dolgom zmanjšal v tem času
od 32 % na 4 %. Primanjkljaj med imetjem in dolgovi je narasel v 6 letih od 16 % do
57 %, ki si ga je pridelala 26 % oglarjev od vseh registriranih leta 1800 in 72 % v letu
1806. Kakor je videti v tabelah 1 ~6, je le nekaj odstotkov bilo takih, ki niso imeli dolgov.
Toda z ogljem so jih poravnavali tako, da sploh niso prišli do denarja.
Leta 1806 je prišlo do prevrara. Tokrat je podjetje razliko med imetjem oglarjev in
njihovim dolgom, ki je znašala kar 9494 gld in 58 kr, odpisalo v svojo izgubo. Kot dolg,
ki jim je ostal, pa je vpisalo vrednost njihovega imetja. Ta ukrep je nekoliko zmanjšal
dolžniško breme (tabela 8). V letih 1807 in 1808 je dolg, ki so ga oglarji prinesli iz
prejšnjega leta, znašal le 35 % skupnega dolga, predujem pa je bil večji za 65 %. Prišli so
torej do večje količine denarja za pokrivanje stroškov oglarjenja in preživetja. Zaslužek
od oddanega oglja se je povečal od 32 % v poprečju za obe leti na 52,5 %, dolg pa je
padel od 68 % na 47,S %, vrednost zalog in ime~a v gozdovih pa je narasla od 46 % na
109 % in leta 1808 nazadovala na 93 %. Po obračunu zalog se je razlika (presežek) med
dolgam in imetjem povečala s 4 % leta 1806 poprečno na 13 % v zadnjih dveh letih,
dolg je padel od 57 % na poprečno 5,5 % obeh let. Število oglarjev, ki so imeli več
imetja, kakor je znašal njihov dolg, je naraslo od 22 % leta 1806 na 67 %, v naslednjem
letu, leta 1.808 se je pa zmanjšalo na 59 %. Število tistih, ki so imeli večji dolg od
vrednosti njihovega imetja, je bilo 1806. leta 72 %, naslednjega leta se je zmanjšalo na
21 %, leta 1808 pa se povzpelo na 32 %. Toda to leto ni bilo nobenega vpisa v izgubo
podjetja, zato so jim vpisali za naslednje leto ves dolg, ki jim je ostal po oddaji oglja.
Do zmanjšanja zadolženosti po lenI 1806 je prišlo, domnevamo, zaradi večje
pozornosti uradnikov in večje discipline in varčnosti oglarjev, ker jim je le grozilo, da
zgubijo svoja »proizvodna sredstva«. Da je bila uprava bolj pozorna, kažeta tabeli za
leto 1807 in 1808. 18 Dodali so rubriko za količino oglja za posamezne oglarje, koliko ga
je imel v gozdu iz prejšnjega leta, koliko ga je nakuhal v tekočem letu in koliko delovnil1
dni (Schichten) je opravil v tem lent.
1(, Vlajo Valenčič: Zitna trgovina na Kranjskem in ljubljanske žime cene od srede 17. stoletja do prve
svetovne vojne, Razprn\'e SAZU, Ljubljana 1977, m. 403 (za naprej: Valenčič)
17 C;lej opombo 14.
IX ,\usweiss den SchuIJen ... 1807 in 1808, ško (j
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Sedaj se bomo ukvarjali s količino oglja po posameznih letih, s swrilnosrjo delavcev
in s plačami na akord. Leta 1800 (tabele 1-6 in tabela 9) so (lakuhali 31.871 škafov oglja,
leta 1803 se je proizvodnja zmanjšala na 55 % v primerjavi iz 1800. leta. Konec
obravnavanega obdobja (1808) se je povzpela na 23.422 škafov, kjub vsemu jc bila za
26 % nižja od leta 1800. Kolikor danes vemo, so največ oglja nakuhali leta 1846 in sicer
40.545 škafov, kar je za 27 % več kakor v leru 1800. Zakaj je pridobivanje oglja upadalo.
je za sedaj težko rcči , gotovo so temu veliko pripomogle napoleonske vojne.
G lede plačila na akNd je treba reči tole: lela 1800 so vsi oglarji dobili 14 kr od škafa
oglja. Že leta 1803 so posameznim skupinam oglarjev plačevali različno in sicer po 15,
16, 16 1 /2, 17 in 18 kr za škaf in ta cenik je veljal vključno do leta 1806. Ker je bil tako
dolgo nespremenjen cenik, je to moralo biti glavni vzrok za tako hudo zadolžitev leta
1806, o čemer smo že govorili. V naslednjem letu so tarifa dvignili na 24, 25 1/ 2, 26,
27,28,281/2,29 in 30 kr, zadnje leto 1808 so opustili prve tri cene in so plačevali po
zadnjih petih (27, 28, 28 1/ 2, 29 in 30 kr). Poprečne cene za posamezna leta so
iz računane v tabeli 9. Kakšna merila so uporabljali za tako plačevanje, iz dokumentov ni
možno ugotoviti. Gotovo pa so takemu načinu botrovali različni pogoji dela. Bila so
bolj ali manj strma zemljišča, različne razdalje do kopišča. Pomembno je bilo ali je bil
les nad ali pod kopiščem . potem kakšne debeline so bila debla, debelo hlodovina je bilo
treba cepiti zaradi prevoza ali vleke do kopišča in tudi zaradi lažjega ravnanja z njo.
Glede ogljevanja lesa je vseeno, kakšne debeline so posamezni kosiY> Zakaj se je uprava
podjetja odločila za več postavk, ne vemo. Smemo domnevati, da so k temu
pripomogle rudi pritožbe nekaterih oglarjev zaradi »uravnilovke«.
Iz arh ivalij ni razvidno, ali so oglje plačevali po teh cenah na kopišč u ali pri tovarni.
Pripomba v tabeli za leto 1806 O oglarju lVfihaelu Lcšancu, da je ostal dolžan 855 gld
za ro, ker je imel preveč pom očnikov in zaradi predragega prevoza oglja, kaže na to, da
bi te cene veljale pri rovami Ta opomba še ni zadostni dokaz, da je res bilo tako. ] e pa
dokaz, da so hlru oglarji vozili oglje v podjetje. Na to namiguje dej stvo, da so vključno
od 1806. leta dalje ocenjevali kot del premoženja v gozdovih vprežno živino in opremo
za njo ,2U Vsi oglarji niso imeli vprežne živine, kar dokazuje to, da pri nekaterih
zadolženeih, ko so jim ocenili premoženje v gozdovih, sploh nI omenjena živina, Res pa
je, da za tiste, ki so imeli vprežno živino na terenu, ni nujno, da so prevažali oglje do
tovarne, ampak so jo uporabljali za vleko lesa v gozdu. N ekaj jih je rudi prevažalo oglje,
pa najbrž rudi les v dolino , Saj so v tabeli Za leto 1807, v novi m briki »Zaslužek s
prevozništvom« zapi sani trije oglar;j, ki so v tem letu s to dejavnostjo zaslužili po več
sto gld, drugo leto dva, eden 102, drugi pa 2.961 gld.
V katere namene so oglarji uporabljali vprežno živino in koliko pomočnikov so
imeli oglarji ob sebi, iz dokumentov, ki jih imamo na razpolago, ni možno ugotoviti.
Koliko ljudi je sploh delalo v mislinjski železarni, nam osvetli dokument 21 iz leta 1806,
kjer je zapisano: ))Teh 162 ljudi predstavlja predvsem zaposlene moške, potem so še
zaposlene njihove žene in otroci in število naraste za 2/ 3. Tako je bilo treba letno
računati na uporabo hrane za 486 ljudi .... Pri dostavi rude in oglja obratom so v celoti
vključeni bližnji kmetje.(( Podatek, da je večina kmetov bila vključena v prevoz rude in
oglja, še ne pomeni, da oglarske vprege niso kdaj prevažale oglja v podjetje, Tako tudi
to, da so žene in otroci zaposlenih delavcev predstavljali 2/3 delovne sile, ne pomeni,
I?

Povedal oglar RudolfSttmcnik, Gflška gora 7, SIovL11j Gradec, aprila L 2000.
den SchuIJcn... 1806, šk.5; 1807 in 1008, šk. (,
Wcrk.St:mds-l\uSwciss... fi.ir da:; t-.'Iihriir Jahr 1806, 31. januar 1807, šk. 6
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dll ogla~i

niso imeli svojih pomočnikov , ki niso bili člani njihovih družin. Ni nujno, da
nista ri dve trelitvi pretirani, kajti ta dokument je koncept poročila nekemu državnemu
organu. Ravno nad to delovno silo, se zdi, da država ni imela pravega nadzora.
V tabelah za leto 1807 in 180822 jc za vsakega oglarjll navedeno, koliko škafav oglja
jc skuhal in koliko delovnih dni je opravil venem letu. N i pa teh podatkov v tabelah iz
prejšnjih let. Poprečna storilnost na ogbrja v letu 1807 je bila 1,28 škafa, v letu 1808
pa 1,10 škafa na delovni dan (škaf = 4921, torej 1807. leta 629 1ati 0,629 1n ·1 na delovni
dan, Ie,a 1808 pa 541 1 ati 0,541 m' oglja na dan). Leta 1807 je poprečno posamezen
oglar pripravil 641 škafav, na dejovni dan samo 1,28 škafa in je za letno količino
potreboval 501 delovni dan, leta 1808 pa 628 dni. Vemo, da je na leto teoretično možno
največ 312 delovnih dni, zato je morala večina oglarjev imeti svoje pomočnike ali
družinske člane , ki so jim pomagali. Moramo pa tudi upoštevati, da so odpadli v
najboljšem primem vsaj trije zimski meseci in je ostalo 234 delovnih dni. Ker je to samo
teoretično predvidevanje, bomo vzeli 200 delovnih dni na posameznika. Iz tega sledi, da
je moral poprečno vsak oglar imeti po dva pomočnika, bodisi družinska č l ana, bodisi
najeta delavca. Prav tako pa moramo vedeti, da redno gozdno delo zahteva najmanj dva
č loveka, zlasti ko gre za seč njo . To vclja danes in je veljalo zadnjih sro let. Nimamo
dokazov, kako je bilo leta 1808, lrdno pa smo lahko prepričani, da ni bilo drugače . Tako
smo ugotovili, da je npr, And re Čekan (Cccon) imel 5 sodelavccv, kar je največ v tcm
letu. Samo trije so bili taki primeri, da sta delala samo dva, seveda tudi zanje ni dokazov,
da jih v resnici ni bilo več.
Na osnovi ugotovljene storilnosti iz leta 1807 in 1808, ki jc bila poprečno v prvem
letu 1,28 škafa, v drugem pa 1,10 škafa oglja na delovni dan, vzamemo srcdnjo vrednost
1,19 škafa na delovni dan in verjetno letno poprečje 200 delovnih dni, pridemo do
približne številke oglarskih delavcev tudi za ostala leta od 1800 do 1806. 2.1 To je
prikazano v tabeli 10 2-1, ki je nastala na osnovi zgoraj navedenih podatkov in
predvidevanj. Pod rubriko 7 jc razvidno, da je večina oglarjev imela enega do dva
~Ol11očnika, v posameznih primerih rudi več, kakor nam kaže že omenjeni Andre
Cekon. Pri storilnosti poprečno 1,19 škafov na delovni dan, je tisti oglar, ki je skuhal na
leto 600 škafov oglja, moral poleg sebe zaposliti še dve osebi, cisti, ki ga je proizvedel
1000 škafav, pa tri ali cclo štiri. Takih, ki so ga na leto nakuhali več kakor 600 škafav, je
bilo leta 1800: 16, 1803: 7, 1804: 9, 1806: 11, 1807: 6, 1808 pa 10. Ce smo zelo previdni,
bhko rcčcmo,da je bilo pri oglarjenju zaposlenih vsaj za 150 % več oseb, kakor je v
omenjenih tabelah vpisanih oglarjev. Če to spravimo v tabelo je podoba naslednja:
Leto

1800
1803

Stevilo
oglarjev
63 *
43

Več

oseb

94
64

Skupaj
157
107

22 '\usw<.:iss d<.:o Schuld<.:n... 1H07 io 1 H08, ško li
:..' Ka.r sc tič e z:ln<.:sljivosti :;Ic,-ilk je tako: podatki o količim oglja ,- škafih so točni, ker so plačevnli oglarjem
od škafu (na akord), število delovnih dnI pa ni nujno, da jc točno, ker od njih niso plačevali, ampak so jih
br,;lc~ili Ic zaradi kontwle.
21 SI. (;radcc, ~tr. 454 in 455. V st:J.li~ličnih tabdah, ki so lih mom!i pošiljati Vi~jemu rudan;kemu uradu in
sothšču, so navedeni oglarji 111 gozdni delavci (Kohler und Ilolzarbciter). Kajti poleg ogJja so pridobivali šc
tehnični les in drva %a rudnIke in ~c1czarno, ki so ga pnpravljalc druge skupine delavccv (glej SI. (~radcc.
str.458). V umdnih statistikah niso upo~tc\'ali pomočniko\· oglarjev in ne družimkih članm" kar dokazuje
dokument pod opombo 21 .
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*

1804
39
58
97
1806
36
54
90
1807
35
52
87
1808
36
54
90
.
Upostcvam so samo usa, ki so tega leta oddali oglje. Vsako
leto je še bil kdo, ki ga ni oddal oz. ga ni nakuhal

Da so nekateri oglarji imeli po več delavcev in voznikov, pričajo opombe v tabelah za
leto 1806 in 1808. Da bi ti vozniki dovažali oglje tudi v podjetje v Mislinji, nimamo za
to neposrednih dokazov, gotovo pa so opravljali svoje naloge v gozdovih.
Organizacijska oblika pridobivanja oglja, ki smo jo opisali, spada v založništvo.
Uporabnik oglja v tem primeru ni bil trgovec, ampak kapitalistično proizvodno
podjetje, ki je za1agalo oglarje z denarjem, hrano in drugimi potrebščinami Vse to pa je
bilo treba plačati z ogljem, ki so ga kuhali iz kapitalistovega lesa. Čista oblika založništva
je bila v tem, da so obrtniki izdelovali svoje izdelke na domovih, trgovec jih je zalagal s
surovino, denarjem ali hrano. Izdelke je čez določen čas pobral ali pa so jih dostavljali v
njegova s kladi šča. Tako je bilo organizirano tudi platnarstvo na Gorenjskem. V
oglarstvu, o klltcrcm govorimo, je kapitalist imel swovino na tercnu, tja so hodili oglarjj
s svojim.i pomočnilU, orodjem in vprežno živino, seveda le tisu, ki so jo imeli. Na svoje
stroške so posravljali kolibe, ki so jih potrebovali pri svojem delu, in prav tako nosili vse
stroške za pripravo oglja.
O plačah oglarjev ne moremo govoriti, saj jih v obravnavanemu obdobju pri
mislinjski železarni sploh niso dobivali Resnični denar, ki so ga oglarji imeli na
razpolago, je bil predujem, ki ga je podjetje d.lo v tekočem letu. Z njim so morali
preživeti sebe in družino in na svoje stroške »proizvajati« oglje, o čemer smo že govorili.
V 18. stol. in vlopolovici 19. stol. jc prezadolženosI delavcev bila splošen pojav na
Slovenskem in v Evropi, zlasti v založništvu. Ta problematika je na Slovenskem slabo
raziskana. Iz navedenih podatkov lahko spoznamo nekaj razlogov za to. Prvič: izredno
nizka srorilnosr, ki so jo pogojevati slaba organizacija dela, preprosta orodja,
nedisciplina in šc vrsta drugih stvari. Drugi razlog je bila velika nezaposlenost ljudi v
avstrijski državi, hkrati v pogojih fevdalne ureditve ni bilo nobene socialne zakonodaje.
Revščino je gotovo mnogokrat povečevalo negospodarno trošenje denarja, o vlogi
alkoholizma in drugih zasvojenostih tistega časa ne vemo nič.
Poprečna višiml predujma na posameznega oglarja se je povečevala od 120 gld leta
1800 do 507 gld in 45 kr let. 1808 (tabela li, o skupni z.dolžltvi govori tabela 8).
Nominalna vrednost se je povečala za 322 % , za toliko se je v sedmih letih poprečno na
oglarja povečala zadolženost. Za koliko so bilJ v resnici zadolženi, ni možno ugotoviti
brez remeljite štud.ije takratnih cen oziroma razvrednotenja denarja. Dejstvo je, da je
velika večina oglarjev ob sebi imela še enega ali dva pomočnika, nekateri pa šc precej
več, in so morali z njimi deliti izposojen denar, ne glede na to, koliko so si ga pridržali
Zase. Po približnem izračunu je na posameznega delavca prišlo predujma 40 gld leta
1800, do let. 1808 se je pa poveč.1 na 169 gld in 15 kr ali z. 322 'lo.
Preden bomo poizkušali ugotoviti, koliko potrebščin bi lahko dobili za ta denar v
posameznih letih, navedimo, lahko bi rckli, ))prehrambeno košarico« za leto 1806. Ko jc
podjelje v tem letu moralo predvideti za 486 ljudi količino hrane, je prišlo na osebo 369
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litrov žita in 14 kg masti ali slan.ine. 25 Ta )košanca« bi bila zadostna za preživetje ene
osebe v enem leru. Več kakor en liter žita ni potrebno za eno osebo na dan, tudi masti
bi bilo za silo dovolj. Znano je, da so med drugo svetovno vojno nemški okupatorji, po
osvoboditvi pa jugoslovanske oblasti predvideli 1 kg maščob na osebo na mesec.
Če bi omenjena »košancac( veljala, bi leta 1806 potrebovali 179.3341 žita in 6804 kg
ma sti. V dokumentih ni potrdila, da bi to leto nabavili tako količino živil, saj je tudi ne
bi potrebovali, ker je delovna sezona v gozdovih in pri plavžu v 'Mislinji trajala nekako
250 dni. Šlo je za štiri vrste žit in sicer pšenico 24 %, koruzo 26 %. rž 25 % in ajdo 25
%. To je približno tako razmerje v prehrani, kakršno smo poznali na. Slovenskem še po
2. svetovni vojni pri kmečkem prebivalstvu. Odprto ostane vprašanje, kako io kje so
mleJi žito, če ga je podjetje nabavilo. Ali so ga mleli v vodnih mlin.ih ali pa so morebiti
revn.i prebivalci v tistem času sami mleli z žrmljami, kakor so to počeli reveži v
območju Prlekije, Slovenskih goric, Prekmurja io Haloz še nekaj let po 2. svelOvni
vojn.i. 2(j
Vprašanje, koliko žita si je lahko poprečno posamezni ogla.r ali nj egov delavec kupil
za denar, ki si ga je sposodil od podjetja verjetno oa začetku delovne sezone, nas
spravlja v zagato, ker ne poznamo cen življenjskih potrebščin iz ti stega časa v .Mislinji,
razen ene izjeme. Leta 1807 in 1809 je železarna oglarjem dobavila koruzo po 7 kr za
liter, ovčji sir po 30 kr za funt (0,56 kg) in po 36 kr funt masti ali slanine.27 Na razpolago
imamo grosistične žitne cene na ljubljanskem trgu2!1 za vse obravnavano obdobje. Za ro
smo uporabili ceno koruze iz Mislinje 7 kr in istega leta iz Ljubljane 2 kr in 2 novčiča za
liter. Cena koruze v Mislinji je bila višja od ljubljanske za 180 %. Lahko predvidevamo,
da so bile v posameznih letih razlike med ljubljanskimi in mislinjskimi cenami približno
enake, zato smo ljubljanskim dodali 180 % in dobili približne mislinjske, razen za leto
1807.
Leta 1807, ko imamo dokumentirano ceno koruze v J'vrislinji (tabela 11)2') , si je
lahko oglar poprečno kupil na leto 3102 litra koruze. S ro vrednostjo koruze ali s 362
gld je moral preživljati svojo družino in plačati svojega pomočnika, poleg tega so morali
imeti svoja orodja in vprežno živino Z~l delo v gozdu, torej na svoje stroš ke pripravljati
oglje. V obdobju osmih let je bil poprečno zaslužek, oziroma denar, ki ga bi naj dobili
za oddano oglje, za 19 % nižji od pred ujma.
O čemerkoli smo zgoraj razpravljali, smo se vrteli v okviru poprcčja. V stolpcu
tabele 11, ki nosi oznako Predujem na posameznega oglarja, je navedeno, koliko
oghlrjev je dobilo najnižjo vrednost pred ujma in koliko jill je dobilo najvišjo vsoto.
Navedene številke so resnične in se nanašajo na rojstna in rodbinska imena oglarjev.
Naj nižji predujem, ki so ga posa mezniki dobivali, je v omenjenih letih bil od 3 do 86
gld, najvišji pa od 201 do 891 gld. Ne znamo si predstavljati, kaj je pomenilo za Jožefa
Plarovška, ki si je leto 1808 sposodil 7 gld, da bi poravnal dolg iz leta 1807 v višini 82
gld in 7 kr. Zaslužil jc 38 gld in 15 kr ter ostal dolžan 3J.decembra 1808. leta 51 gld in
~

Dokument pod opombo 21
ljudje \' teh krajih se tq,ra šc dobro ~pominjajo. Franc Dobnik, Starše 43a (pri Ptuju) ml je 14. IJ.
2000 pripo\'cdoval, U:!. je še po letu 1945, ko jc bil osllo\'no~olec, moral doma \'cčkrat goniti žrmljo. Nl~cm
z3~lcJil, Ja bi ~e \' Mi~linj~ki in l\f6iiški dolini starejši ljudje spominjali tega orouja. Ni pa izključeno, Ja ga ne
bi revni ljudje na prehodu iz IH. v 19. stol. v l\fislinj~ki dolini in širšem območju uporabljali, čeprav jc bilo v
tem Č:l.~u na Koroškem in Štajerskem mnogo voJnih mlino\'o Na Slovenskem sehrajo globoko \' Hednji \'ck.
17 SI. Gradec, str. 457
2M Vaknčič, ~Ir. 401- 404
l'J Seznam 15 gozdnih dcla,rccv, 30. dccember 1 R07, ~k. (,
!G Kml:Čki
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27 kr. Za cisrih 7 gld si je lahko kupil 671 koruze ali 11,5 kg masti ali slarune. Nakuhal je
komaj 85 škafov oglja, plačali so ga po 27 kr, kar je zneslo 38 gld in 15 kr.
V skupini znajnižjim »posojilom( so bili leta 1808 štirje oglarji. Med njimi sta bila
omenjeni Plarovšek in Valentin Krajnc, ki je V.lel predujem 79 gld in bil iz prejšnjega
leta dolžan 233 gld. Dmga dva, ki sta imela predujem eden 13 gld in 30 kr,drugi pa 50
gld in 51 kr, nista pa bila zadolžena iz prejšnjega leta. Dolg sta poravnala Z izdelavo
oglja do krajcarja natančno. torcj ne da bi kaj dodatno zaslužila. Takih primerov je bilo
vsako leto po nekaj, leta 1808 pa kar deset. Zdi se, da tisti, ki niso imelJ dolga iz
preteklega leta, niso živeli od oglarjenja, ampak so bili kmetjc oziroma tlačani ali drugih
poklicev. Od podjetja so si izposodili določeno vsoto denarja in jo odslužili na rak
način. Ni izključeno, da med njimi ni bilo po nekaj takih oglarjev, Id niso bili dolžni iz
prejšnjih let, predujem pa so sproti odplačevali z ogljem. Na drugi strani so pa najnižji
zaslužki (tabela 11) segali od 1 do 97 gld, najvišji pa 157 do 970 gld, s katerimi so
poravnavali le dolgove. Kakor predujmi, so tudi zaslužki navedeni v ročnih številkah, ki
se nanašajo na konkretne osebe. Vmes je bilo nekaj takih, ki so bili dolžni od 1.000 gld
naprej in tudi zaslužili so približno enake vsote. Ker sta bila le po dva ali trije na leto, jih
nismo upoštevali v tabeli 11, ker preveč odstopajo od poprečja .
Iz dokumentov'\tl za leta 1800, 1803 in 1804 je možno ugotoviti, kje so delale
posamezne skupme oglarjev, med tem ko seznami za leta 1806, 1807 in 1808 nimajo
označenega delovišča na terenu. Leta 1800 je oglarilo v gozdovih v Šaleku, ki so bili last
železarne, 15 oglarjev, v Šaleku onStran Oenseiriger Salach) pa trije. Leta 1803 in 1804
jih je bilo v Šaleku v prvem letu 11, v drugem 6. V Koncisiji nad ""fislinjo je bilo le ta
1800 zaposlenih 8 oglarjev, leta 1803 in 1804 pa po 9. Leta 1803 jih je v legenskih 3 !
gozdovih delalo kar 19. Na Mrzlem studencu na Pohorju Je leta 1803 oglarilo 6, 1804
pa 7. V Gradišču, ki je spadalo h gospoščini Legen, je bilo leta 18035, leta 1804 pa 11
oglarjev. V gozdovih posameznih kmetij Sla delala poredkoma po dva. večinoma pa po
eden oglar. Leta 1800 je bilo takih »kmečkih" oglarjev 22,1803 pet in 1804 šest.
Z razmesti IVijo oglarjev po terenu je povezana tudi razdelitev gozdnih površin
posameznikom in velikost Ic-teh. Maja in junija 1804. lela so neposekane gozdne
površine razdelili in označili 22 oglarjem in sicer 536 ha, 37 a in 27 m 2, poprečno je vsak
dobil 24 ha, 83 a in 51 m'- Posameznikom je bilo dodeljeno od 3 ha do 48 ha, daleč
največ je dobil Jakob \"'\faizenbichler in sicer 139 ha. Iz tabele 12 je razvidno, da so
nekateri dobili kar precejšnje površine, skoraj do velikosti naših srednje velikih kmetij
(od 20 ha naprej). Na takih površinah je oglarjenje porekala več let z večjim številom
ljudi, zlasti še, če je bil gozd star.
Zanimivo jc, da je za vsakega oglarja napisano, da ima svojo odkazano parcelo na
desni ali na levi »s rrani«. To si lahko razlagamo rako. da so dehli ob kaki naravni črti,
npr. ob potočku. ki je tekel po jarku proti dolini ali ob kakem kolovozu in so označevali
površine na levi in desni strani Npr. Vidmaycr je 4. maja dobil svojo parcelo na desni
strani, dolžine 288 klafter in širine 256 k1after. Klaftra jc 1,89 m in je v sedanjih merah

'Ol Vcnnijgcnstllnds. J\LLslVcis~ ... l MOO. ~k. :\ in J\u~lVci~~ liber uen Sehuluen ... 1803, ~k. 4,:im leta JH04 enak
naslov, šk. 5; J\USWCISS uen SehuJucn ... 18Q(i, ško5,:t.a leti IH07 in 1808 cnllk mls!O\'. lik. (,
11 Kje so bili go:t.JU\'l lc~'Cnskc gOSpOŠČIOC, mi ni uspelo ugotm' II'.
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dobil 26 ha, 27 a in 52 m2. 32 Vseh teh 22 oglarjev je vpisanih v razpredelnici za 1804.
leto:u
Drugi dokumentl~ iz 1804. lera nam omogoča spoznati. kolikšne so bile s pogodbo
določene obveze za posamezne oglarje tega leta (tabela 13). Tu smo prvič naleteli na
omembe pogodbe 35 iz mislinjske železarne s svojimi »založnišk.imi proizvajalci«, ki jo je
18. januarja tega leta podpisalo, verjetno podkrižalo, 37 oglarjev. To je bila pravzaprav
kolektivna pogodba. Ne vemo, če so jo vsi podpisali. V tcm dokum entu je seznam teh
37 oglarjev, kjer so ob imenih v prvem stolpcu navedene količine oglja, ki so se jih s
pogodbo obvezali proizvesti. V drugem pa so količine , ki jih je pristojni uradnik
(merilec oglja) predvidel, da so jih oglarji v tekočem leni sposobni dostaviti. Na vrhu
obeh stolpcev je zapisano: »Letna dostava oglja po popolni ureditvi stavb (Gebeude), ki
služijo oglarjenju«. Torej eno je bila pogodbena obveza, drugo pa je bila ocena, koliko
so sposobni narediti, če še nimajo urejenega delovišč a. Koliko so dejansko skuhali oglja,
pa je zabeleženo v tabeli dolgov in premoženja v leni 1804Y'
Teh sedemintrideset se je obvezala, da ga bo do stavili 33.450 škafov, ocenjeno je
bilo, da ga lahko Ic 27.800 škafav. D ejansko ga je pripravilo samo 32 oglarjev 26. 153
škafav, od tega so ga oddali 21.736 škafov, v zalogah v gozdovih ga je ostalo 4.41 7
škafav. Še 12 oglarjev, ki niso bili v tem seznamu, ga je oddalo 857 škafov, tako je bilo
tisto lero skupaj oddanega oglja 22.611 škafovY
V opombah je zapisano, da nekaj oglarjev ni moglo izpolniti pogo dbeno obvezo
zaradi pomanjkanja pomočnikov. Eden je prenehal z delom, ker mu je zmanjkalo
dcnarja. Drugi je šele začel z delo m, pa je moral prcj pripraviti prostor za oglarjenje in
bivanje. Tretji so ga naredili manj, ker niso imeli odvoza; nekateri so morali prestavljati
kopišča in tako naprej.
Kakor smo že v eč krat ugotovili, so oglarji morali na svoje stro ške postavljati stavbe
in naprave, ki so bile nujne za delo z ogljem in za življenje v gozdovih. V s lučajilI , da so
stroški prerasli normalne vrednosti in če je prišlo do e1ementarne nesreče, je podjetje
škodo ali previsoke stroške nadomestilo tako , da so to upoštevali pri obra čunu na
koncu leta. Leta 1804 se je to primerilo 90glarjem. Taki s luč aji 311 so bili predvideni v
pogodbi, ki smo jo že omenjali. V sedmih primerih so povrnili previsoke stro ške za
urejanje kopi š ča. Pet posameznikov je dobilo 25 do 35 gld, eden 145, drugi 263 gld. Ker
je za tovrstna dela bila normalna cena 25 gld, so jo seveda upoštevali pri obračwlll . Dva
sta dobila nado mestilo za elementarno nesrečo, eden 28 gld in 45 kr, drugi pa 1224 gld.
Navedeni so UIdi stroški za postavljanje bivalnih hišic, te niso prišle niti enkrat v
odškodninsko nadomes tilo. Očitno se je podjetje posvečalo predvsem proizvodnim
fl<lpravam.
Kopišča so gradili na različnih zemljiščih. N ajbolj ugodna so seveda bila ravna in
položna da z debelej šim slojem zemlje. Na strmih, sploh pa če so bila še kamnita, so
stroški nujno narasli. Potrebovali so prostor za postavljanje kape, prostor za les in
Prothokoll uber die im r.-ronat Ma}' und Juny &M. 7.wischen den Kohlgedin~cm au~gcmark ten
W:l.ld<.-iscnwcrk Missling den 1G-ten J un}' 804, ~k. S
.H Au;;wcis~ uber den Schu!den .. .1004, ~k. S
1--1 l\lI~wei;;s und Voranschl:t&'tlOg uber die Kohlc-l ,iefenmg van Jahr H04 bci den i\'li ~s!inge r Waldeisenw!.:rk,
30. Juny H0 4, ~k. S
l.' (; !cj o pombo 7.
)t, Auswciss uber den Schuldcn ... I 804, tlk. 5
' 7 (;lej tabC\(l 9.
\~ Unparthcy;;ches-Schitzunh'S ProthokollJ Waldcisenwc.ck Missling Jen 2Sten H (oktober= 8) bet 804, ~k. 5
12

Wald~chtrichcn,
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prostor za shranjev:lnjc oglja. Več krat dokumenti omenjaJo ogmjc za oglje (Kohlbarre),
vendar so te morale biti pokrite, kajti ogljc se ne sme zmočiti. Verjetno so te shrambe
bile podobne kakim nizkim šupam. Poleg omenjenih naprav so postavljali še naslednje
stavbe, v ok1epaju so stroški za gradnjo:
- oglarska kočica (Hiitcl) - (10gId)
- oglarska ali mojsuova stanovanj ska hi ša - (30 gld)
- lesene celice za hlapce s klopmi pred njimi (Holzknecht
Ziihlen samt Gasssn.U) - 70 gld, z 39 okni po 1 gld, 30 kr
(39 Fach disen a 1 li 30 la mit) - 58 gld in 30 la. Te je gradil
samo eden oglar.
V dokumentu so poimcnovanja nedosledna.Pri posameznih oglarjih so omenjene
oglarska stanovanja (Kohlers \'V'olmung) s cenarru za gradnjo 8, 9, 10, J 2 in 50 gld. Po
cenah sodeč, prva štiri stanovanja spadajo v vrsto kočic (10 gld), zadnja pa med
mojstrove hiše (r\·Ieistcrhaus), katerih gradnja je stala od 20 do 55 gld. Vse razen ene so
stale od 40 gtd naprej. Ena je bila vredna 150 gld, ki jo vir imenuje stanovanjska hiša za
oglarje 111 hlapec. Postavil jo je eden močnejših oglarjev, Jucij Javornik, njegova moč je
sicer videti po veUkem dolgu 544 gld, ki mu je ostal koncc leta, ko so mu odbili 263 gld
odškodnine. OddaP9 pa je le 6 škafov oglja. Tu je šlo verjemo Za večjo stavbo, v kateri
so stanovali oglar in njegovi hlapci.
Iz navedenih podatkov je VIdeti. da so bile med oglarji velike razlike. Najnižji sloj so
bili pomočniki (Knechte). Nimamo dovolj podatkov, da bi lahko to skupino opredelili.
Vendar smemo verjeti. da so eni bili najeti delavci kot pomočniki. kJ j1h je najel oglar.
Med njimi so lahko bill mcli pravi kmečki hlapci~u, ki so pač skupaj z gospodarji ogla rili.
Ne smemo zanem~\[iti oglarskih družinskih članov, ki so možu oziroma očetu pomagali
pripravljati ogljc, na kar nas opozarja sicer samo en dokumcnrIl, toda dovolj zgovorno.
Prav tako so bilc Znatne razlike med samimi oglarji (tabela 11) , Nekateri so oglarili sami,
drug1 s pomočjo družine, tretji pa so imeli pomočnike. Skupina n'ljuspešnejših je bila
bolj maloštevilna.
Preden zaključimo, poglejmo, koliko oglja so v teh letih dostavili posameznim obratom
v Mislinji :~2

1800 plav-;'
I .kovačija

2.
3.
1303 plavž

1?

11.58,5 šk
5.994 šk
8.387 šk
5.908 šk skupaj 31.871 šk(= 15.680 m')
8.333,5 šk

/\usweiss uber den Sdllllden .'" 1804,;k. 5

·141 lll:lpci na kmetijah, p:l tlJd, pri vaških in mestnih zasebnikih so bill v sloven~kj Jru~bj najni~ji sloj. Njihovo

življenje je bilo odvisno od dobre volje gospoda~ev, mnogokrat ~O bili ~kor:lju:'l su~nji. (:e h':1 je na ~tara leta
go~podar odslovil, je lahko ~amo še beračil. To so bili IjuJje brez imetja in mo~.nosti primerne zaposlitve.
Tako slanje je na Slovenskem trajalo, seveUa \' veliko manjši meri, vse do nebj lel po 2. svetovni vojni. Videti
jc, da je ta tem:l v ~loveoskcm dru;i;bosIO'l.'ju še neuot:lknjen:l .
~l Glej opombo 21.
~2 Vem,oh'Costands.Ausweiss ''', ISOU, šk. 3, Auswei~~ uber den SchulJ en .... 1803, ško 4 in H!04, šk. 5 ter
Au~wciss den SchuIJ<.'Il .... lf!O(" ško 5. 1807 in I80R, šk. (i
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1 kovačija
2.
3.
1804 Plavž

3.039
3.457
2.941
8.098,5
1.kovačija
5.571
2.
3.934
3.
5007,5
1806 Plavž
8.472
1. kovačija 5650
2.
5.130
3.
6.801,5
1807 Plavž
4.623
1.kovačija
5399
2.
5.501
3.
4.718
1808 Plavž
8.322
1. kovačija 4.966
2.
4.997
3.
5.137

šk

šk
šk skupaj 17.771,5 šk(=8743 ml)
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk
šk

skupaJ 22.611 šk(=11.124 m 3)

skupaj 26.054 šk(=12.818 m')

skupaj 20.241 šk(=9.958 m 3)

skuEaj 23.422 šk (=11.523 m 3)

V razpredelnicah o dolgovih, proizvodnji, zaslužkih in imetju ogla~ev v gozdovih je
med drugim zapisano za vsakega oglarja posebej, koliko oglja je v določenem letu oddal
posameznim obratom mislinjske železarne. Merilci rude in oglja (1808. leta so bili
trijc)43 so skrbeli za posamezne obrate, da so imeli dovolj oglja, oziroma vodje
posameznih obratov so ga nabavljali pri posameznili merilcih, ki so skrbeli, da so
vozniki dovažali naročene količine blaga. Drugače si teh podatkov ni možno razlagati.
Za zaključek moremo ugotoviti. da sta temeljno vprašanje tega sestavka bila
zadolženost oglarjev in njih zaslužek, ki se je izkazoval le v predujmih. Gmotnega stanja
oglarjev ni bilo možno prikazati dovolj stvarno, ker smo imeli premalo podatkov o
lokalnih cenah življenjskih potrebščin, kajti le cene v kraju, kjer nekdo živi in dela,
nudijo pravo podobo njegovega blagostanja. Iz množice podatkov se je dalo razbrati
vrsto stvari, kakor so razslojenost oglarjev, dodatna neregistrirana delovna sila
(družinski člani in pomočniki), delovna storilnost in drugo. Gradivo opozarja na vrsto
vprašanj, ki jih v tem zapisu niti ne omenjamo, in čakajo na morebitne raziskovalce.
Oglarstvo je bilo v razvoju industrije v Evropi in na Slovenskem v svojem času enako
pomembno kakor premogovništvo v zahodni Evropi od sredine druge polovice 18.
stoletja, na Slovenskem pa od 30. let 19. stoletja naprej. Vendar o oglarstvu, o katerem
vemo, da je nekoč bilo nepogrešljivo, na Slovenskem še ni bilo pravih zgodovinskih
raziskav. Stari način oglarstva tu in tam pri nas še živi, bolje rečeno životari še v letu
2000 in bo še nekaj časa v okviru folklorna-turističnih prizadevanj, ki ga prikazujejo kot
ostanek starih obrti."4

~1

SI. Cradec, str. 455
Aprila 2000 je Rudolf Strmčnik, Gr;l.~b gora 7 pri Slm'enjem Gradcu, na
razstave umetne obrti v Slovenj Gradcu
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Tabele
STEVILO OG LARJEV, NJ 11-1 ZADOUEN05T IN lMETJE V GOZDOVIH OD 1800 DO 1808
(TABELE 1-6)
1800
Število

Zadol·

ogl:ujc:v

žcni iz
1. 1799

68

Prc:dulom
1. 1800

Skupaj
dolim

b.dclali
oglja, sk
po 14 kr

Zaslužili

od tch

giti

48

47
I

gle!

35242i
739

42

gJd

94399

škafi-šk
25297

gle!

OstalI
dolžm
po odd_

Vrc:dnoSl V
imetja
dobro

oglja

gozuovih

v

gld

g!d

gld

5841 38

4092

3542 12

116816

57123

18
13

133929

1339,29

7

9916
5289

12346

29950

1285

29950

7480,57 11078,28

31871

7436,28

9

537
40245

IS 39

4
7

skupaj

gle!

590238

28
20

Izguba

29950
3597,31

3641,28

4629

1571,1

587,2

Tabela 1 Število 3524.22 pomeni 3524 gld in 22 kr (gld = 60 kr) - to vdja za vse tabele

1803
Število

Zadol-

oglarjev
54
od tch

ženi iz
1. 1802

41

Predujem
1. 1803

Skupaj
dolini

T7.dclali
oglja, šk
po 14 kr

Zaslu žili

gld

gld

gld

škafi

,;ld

609749

8530

1462758

16333 S

501919

39

dolžni

Vrednost V
imetja
dobro

po add.
oglja

gozdovih

gJd

gld

OSlali

v

gle!

gld

971851

36

683739
3185<1

4
36

3200

3

61252

61252

1438

40327

1

9910

2

10
skupaj

Izguba

49143

49143

niso

delah!

49143

6589.32 9142,52 15732,33

17771,5

542246

10309.47

23036

131 36

4200

44943

7068.15

450,20

3649,43

Tabela 2
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HlU4
Zadolženi b:
1. 1803

Stevilo

oglar)c,'
57

Skupaj

Predujem
1. 1804

dolžni

Izdelali
oglja

Zaslu-

žili

od teh

gld

gld

gld

51

gld

škali

Ostali
dolžni

Vrednost V
imetja
dobro

po odd.
oglja

gozdovih

gld

gld

IZJ.,'Uba

,

gld

gld

1986459
979719

39

20439

38
43

771921

1265828

628121

100674

30515

4

6171 OO

36
6

80815

2172

80815

596 58
2\117

1
12

511 50

skupa;

21185.4

10309,9 10875,55

87

123 43
51150

511 50

511 50
22611

305,15

8316,19

12869,35

6368.21

Zaslu-

Ostali

žili

dolžni
po odd.
oglja

Vrednost V
imetja
dobro

6806,33

Tabela 3
1806

Predujem

Zadol·
ženi iz
1. 1805

Število

oglarjev
36
od teh

Izdehli
oglja

1.1806

gld
34

Skupaj
dolžni

gld

15792 56

gld

88462 2443916

šk:!fi
2562()

gld

,

gozdovih

gld

51436

s nrem ,m

8

99117

16402

26

1561213

611811

16604,30

7758,15

12642

2

skupai

15692,56 8773,2

12642

434

12642

2456558

26054

796 125

gld

gld

gld

775815

783443

9

Izguba

74842
9494 58
748,42

9494,58

Tabela 4

IH07
~~'. ogl.q,,· 37 od

d,,';,'; i, "" 180(, "'d
. 18UI

"'0"' 0"1.,dcl.d",v;
1 i'h~b,

.Id
"

1%

34

12

19

137

25

8

713(,

! 13394,26

"

,kupa;
odu.no oglje
'k
_",,'u;;I;
gld
0,,,1i dol;ni
"
""dno" "'og·
"log, "gI~ ;k

! ,Jobm

135

20530,30
20241 •
· 10851,12
%79,18
IU556,45

1 942

! 4803

18022
1H9(),3:
832,22

Tabela S
'" Dn jc 3S oglarjC\' oddalo oglje, zaslužilo jih jc pa 36, jc prišlo zato, ker se jc eden vse leto
ukvarjal samo s prevozom. "Vrednost zalog v gozdovih.
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1HOH

Sttv.ogl. 37 uJ
teh
Dolžni iz

Mere

3.1

gld

9G79,lH

37

36

I~

34

32

22

12

1.1 807

Predujem iz
l.lH08
skupaj
oJdano ORlIC
zaslužili
ulitali dol:i.nl
vredl1mt zalog
v gozd
zaloge oglja
1807
zaloge oglja

"

18279, 18

"

27958,36
23422
14G01,39

šk
glJ
"

n356,57
125 11 ,19

"
šk

4803

"

5579

1HOH

opr:lvl]eni
dcl.dne,-;
V dobro
Izhl\lbn.

21982
92ft,K

glJ

445,47

"

Tabela 6

ŠT EV Il.O Oe LARJEV, K I SO Ir-lELI ZAtOGE V (;07.])OVII 1, NJ Il-! VREDNOST IN I'OKRtTOST
DOLGOV Z NJO
I

Le'"

S...

y"J .

ogla-

lesa in

rjev

oglja

""

y"J.

V"J.

%

ugbrskih

SkuP'1

%

IJo""' 1""''''

%

:i.ivine,
umuj:.

po
odu:!ji
uglja

~tavb

in
naprav
49
4(1
39
34
35
34

n ,54 37 _.
I •••
3234,.
45
1788,30 28·I ···
2 140,00 28
27~8,36
36
2010 12 19 3371,45 32
1992,<X) 1(, 2811,49 22

29U
I 6'
3870 33 155
1457\
72
I 2820, 15 36
151 74,48149
770 ',30 162

uolj.,'O\· ol

Jn));""

7.alngn

1.

I~sa ln

V'~ 111

im~t 

oglja \'

I jc'"
glJ

1B<X)
lH03
111114
lH06
1807
1111'"

P"kriwst

tn~1

4(,",Z>
1111,15

"",2

7,,",15
IUS",45

125' '9

100
100
100
1<XI
100
100

,;;;'""h

..<,

79

3641,54 I 127
5966,52 I 1"
12668,2 511
16604,30 I 4('
9679, 18 1""
13356,5; 1"

lO

51

"

Tabela 7
VREDNOST DOLGOV, ZASLUŽKOV IN IMETJA OGLARJEV, 1-.:1 SO Gi\ IMELI V GOZDOVI H

1800
Sk. št.
68
o.c:lar.
dolg 48
iz p. 1.
'v"
prcdu- 62
Jenl
'v"
skupaj 67
%

zaslu- 67

iili
n/,.

1803

od teh

1804
57 od (eh

54 od tch

1806
36 od teh

1807
37 od teh

1808
37 od teh

3597,31

51

6589,32

51

10309,38

34

15792,56

35

7136,4

32
7480,57

44

42
914 2.52

49

49
10875,55

36

62
8773,2

36

35
13394,26 36

35
18279,IR

57

51
21185,4

36

65
27958,36

44

8316,19

65
20530,30 37
100
10851,12 36

68
11078,28
100
7436,28
67

54
44

58
15732,84
100
5424,46
3'

100

39

36

38
24565,58
100
7961,25
32

37
36

53

33

9679, 18

100

14601,39
52

I~
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dolg

49

o k. I.
ty..
vred . 49
imetja
%~
prese- 28
žck

tV"dg
i7.!,TUba 18
'Y.,d~

Tabela 8
-sk. ~t. oglar. .:::

3642,54

40

10309,38 50

12868,45

34

16604,30

34

9679, 18

32

t 3356,57

33
4629,00

38

66
7068, 15

61
6368,21

3.

68
7758.15

35

47
10556,45 33

47
12511.19

127
1168,16

6

68
450,20

'9
305.15

8

46
748,42

25

1890,31

22

2
6806,33
52

26

•

8

19
832,22
8

12

32
571,23
15

36

~ kurno ~tcvilo

4
3200,50
31

39

•
49

93
926,8

109

9494,58
57

7
445.47
3

oglarjev

-dolg iz p. 1. :::: dolg iz prctcklCh>":l leta
-dolg ob k. 1. ::: dolg ob koncu leta
-vreu. Imetja = tistega, ki so!:,>:l imeli" go:-:dovih: priprnvljcn les, ogljc, st:lvbc,orodja in "prežna :i.ivina
-presežek = za kolikor jc bilo imetje v gozdovih yeč vredno kakor Jolg, ki jc 3 1. decembra ostal neporavnan
- i%guba = %:1 kolikor jc bil dolg večji od vrednosti imetja \' go;:dm'lh
- dg:::: dol!,'!!

KOLIČ i NA OG lJ A IN PLAČE NA I\KOR.D
Ska(1 (~ k)
31.871
17.771
22.6 11
26.054,50
20.241
23.422
40.545

Leto I
1KOO
I R03
lK04
I KO(,
11-«17
I KOH
lH46 l

Poprečne plače

od škafa v kr

Plače

od šk v kr posamez. oglarjev

14
15, 16, (6.50, 17 in IK

16.50
16.50
16.50
27

24,25.50,26,27.28,28.50,29,30
27. 2R, 28.50, 29 in JO

28.50

Tabchl9
I Za vsa leta so navedene količine oddanega oglja.Tisto. ki jc kontc let':!
osmlo \' gozdovih, so bJU drugo leto oddali skupaj % na novo kuhanim.
1 Jz dokumentov je razvidno, Ja so največ oglja nakuhaJi 1846.let:l.

PROlZVODNJA OGLJA, ŠTE\~LO DEL,WCEV lN NJUl SroRI LNOS'J'
Ste\'. (Jg!.. \'
t:tbcbh I+()

Stcv. delav.
\' statistiki

Proiz\·.oglj:l
v škafih

Pop. proiz\'.
na ogl. v ~k

Potrebno
šte\".

3
.3

424

7
2, 12

8

3 1871*

5
505

(,

IKilO

2
(,3

•

Potrebni
dcl. dno n,
ogl.

IHO}

43

17771'

413

347

1,73

1,19

lH04
J)106

39

I.(.:to

Storilnost
šk na d .Jan

,

~omoč.

1,19

3(,

8.

22477**
26054,5 ..,

576
723

484
607

2,42
3,03

1,19
1,19

IH1)7

35

23102 ***
24198

(jGO
672

515
Gl l

1,28

3(,

.,

2,5

]Hl)H

3

1,10

Tabela '1 0
" Za t:1 kta jt: navedena koli čina oddanega oglja, ker iz predhodnih let ni podatkov, koliko ga je ostalo v
gozuovlh. 1"' Zn to kto ic odbita zaloga oglja iz !eta 1803. -".* Za leti 1807 in 1808 sta v ori6>imlnem

2(\
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dokumentu točno zapl~:Ini kolJčini %:1 I)bc leti. 2 - število oglarjev, ki so oddal! ogl]e. 3 - Število oglaric\' in
h>QzJmh dd:!"cc,' v statističnih dokuml.:nllh, S]o\'{.llj Gr:1dcc ln t-.1islinjsb dolma 11..:;[r.454-455. 5 - poprečna
prniz\toonja na oW:1I1:l (v škafih). (, - število potrebnih dOl na Oglarj3 7 - potrebno število pomočnikov del:ivc(.'V. 8 - storilnost \' številu škarO\' na delovni dan.

POV\lRE(:N I PREDUJt-.l1 IN ZASI.UZKI '[,F.R (:ENE KORUZE

Leto

Popr.

predu Jem na
ogl:trja

Cene
koru;o:c v
litrih

Koli-

Predujem na posamc7. ·

čina

neg>! ogl:uja v gld

koru -

Pop.
zaslužek n:..

ze, ki

ogl:trja

Zaslužck na poumewe~

oglaria v gld

jo jc

lahko

k<

litri

'o

..

od do

36
11

5-86
3·77

kupil
gld/kr

najnižji

1800

120,00

...

---

1803
1804

207.47
221,48

9
,
61 n

1385
2129

11

3-79

1806
1807

243,41

10

1462

32-68

362.00

7·

1808

507.45

61 n

3102
4874

5
4
4

44-85
7-79

najvišji

;0 od do I .Id/IIT
4 292-347 114.28
2 579·944 110.49
5 560-891 207.00
9 247-501 206.00
8 300-715 301 .00
23 201-475 405,00

najnižji

šo od do
20 1-53
26 13-79
27

3-78

9

22-97

6
5

12-71
13-81

najvišji
;0 od do
19 157·490
7 221·647
3 458·970
3 430-970
5 462-883
5 432·997

Tabela 11
... Ccne koruze smo upošte\-ali zatn, ker IC S:l.mo za nlo znana ccna v Msslmjs lil sscer za leto 1807 (Sloveni
GrnJec in t>.lislinjsk:l dolina Il., str.457). Za druga lcta so iZrnčun:l.lle na osom,i cen koruze v LJublJani. V
Mislinji so jo leta 1807 oglal"Jem prodajali po 7 kr hter. \' Ljubljani pa IC bila J.;,>fossstJcna cena 2 kr lil 2 nov6ča,
torej rnzhka meu liublian~ko lil rruslinJsko ceno je bIla 1KO %. Ker domncv'3.mo, da ~o razlike v ccni "
navedenih letih bilc približno take knkor v letu 1807, smo k ljubljanskim dodali 180 'YIl in dobIli take, bkdne
so zapisane v tabeli; 1 (1 ln ;::: 6 kr 111 1 n ovčič (krajcar Ikri;::: 4 novčiči); l število oglarjev

SEZNAl-.·! OCil.ARJEV IN GOZDOV, K1 SO Jll l TI DOBILI ZA OGLARJENJE, IN NJil i
VELlKOST.IZ~1ERII.1IN ZAZNAMOVALI SOJ III MAJ ,' INJUNIJA 1804
Z.št.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13.
14.
15.

".

17.

,

m'

OSIa~1

ha

Komisija
Josef Vium:l.yer
Andre Lc..'p encr
Martin Gr:J.mpu.~
Juri Pačnik

26
48
38
4

27
46
5

Juri S<l'P

r.
29
3
14

52
95
98

4(1

Joscl Zimmer!
JuriJ erlah
Florijan Cesnik
Vitanje
Andre Rozman
Jakob Plech
Juri J:IVo rnik
Jakob Waizcnbichlcr
Andre Pun).,>nrmik
Blaži Gnlc
Pa\'c\ RepIIlc
Ahac Smerečnik
Valentin Kotmk

86

80

84
30

2(.

38
9
13
D9
17
7
12
14
22

48

92

48
47
27
32
17
83

52
71
92
20

44
4(1

8
22

90
25
82
16
92

12

21

1
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Šale k

18.
19.
2(),

21.
22.

Urban Petrič
Urban Oder
Johan Vclunšck
Matija Oder
Juri OJC!

13
17
26
2()

9
54(,
24

skupaj
povprečje

na og1:trja

9M
95
27
S
24

8
97
52
28
3()

37

27
SI

M3

T abela 12
Vir ~a ro tabelo jc: Kuro~ki muzej Rnvnc na Koroškem, Fond: Mishnp;ka železarna 1748 . IH54. ~k . fi,

Prolhoko!l lihl'! Ji..: im Monat May und Juny 804. zwischcn Jen Kohlgcdingcm

aU~H(;Inarktcn

Waldstnchcll.

S POGODBO O BVEZNE KO LIČ iNE OGLJA, OCENJENE KO LI Č i NE, KI J11 1JE POSAMEZNIK
SPOSOHEN NAKUIIATI, IN DEJANSKO ODDANn KOLIČINE TER ZALOGE V GOZDOVIl J V
LETU lH04.

in

rodbinsko S pogodbo

Zap.

Im!.:

~t. '

ime

obvezna

škali

1.

Saleš ki hribi
Luka OJer !ira re;;;;

količina

2.
3.
4.

S.
G.

Urban OJer
Johan Artemik
Urban Petrič
Johan "'nsnik
Jo~cI VitImayer

Ocenjena

količina

Oddana
količina

oglja

oglja

Zaloga v
gozdovih

oglja
\lOIl

4UO

IZOO
SOO
900
300

SOO
400

5SO
15<1

264
696
312
SOB
260

170
120
S
104

Dcjrmsko
proi;wcdcna
količina oglj:l.
434
8 Ul
317
(,12
26t1

noo

noo

1089

MOO
MOO
41)()
800

800
800
61)(1
600

128
216

\lOIl

1500
1500

1619
132('
(,

(,

12110
IIX\o
SOO
650

12011
\lOIl

1115
51lO,50
174

1115
580,50
174

(.ot)

('00

70S

70S

1200
700
4110
51XI
500

759
645
255

I()HI)

Vrcč ka ( WrC: lzka) +

7.
B.
9.
10.

Josd

Smerečnik

Anton Rcp~
Amon MI.'f1cingcr
Valentin Krajnc

30()

11 4

428
330

Komis ija

I I.
12.
13.

14.
IS.
IG.
17.
18.
lI).

20.
21.
22
21.
24.
25.
26.
27.
2K
29.
JO.
31.

32.

22

Rozman ct Comp.
Jakob P!cch
Juri Jav()mik
Andre Lcpl.'f1er
Marlin (;rampu~
Juri Pačnik
Juri Sepp
Jo~cl

%:immcr1

Juri Jcrlah
Florijan Cc~nik
M .....:!i studence
Johan ":clun~ck
Anton Zdcznik
Matijrt Otler
Ka~pcr Pačnik

Juri OJer
Jakob Peyer
Bukovje
P:wd Repinc
Blaži Crilc
Valentin Kotnik
prane Osonkar
Jrtkob Waizenbichler
Andre Pungartnik

1000
1000

16 19
132(,

(,(JO
100\)
1200
\lOIl

(,OO
50{)
101J()
71lO

7fM)

flOO
61)(1
8110
80\)
500\)

41lO
31)()
BOO
4(\()()

800

1100

SOO

595
80

300
120
100
120
280
265

198

230

4I1B

ISO
31lO
SI)(l

1113

400

3522

(,0

5(,8

193,50

739

6H
3122
511B

1059
765
355
313,50

875
345
428
55"
1111)
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GradiJčc

33.

Jose! Urc7.ovruk

5<JO

34.
35.

JohanJauh
Mihel Leš.mc

« lO
700

36.

Amon Kumt

l(,()()

37.

Jun KOlmk

500
600

521
279

133

7<JO
2500

11 30

2058

40
442

2500

I(!<JO
27.8<Xl

(135
21.736

84
4.417

719
26. 153

654
279
1170

Kunijcv gozd

7<JO

skuea!

3.3450

Tabela 13
... Zaporedna številka: +
imenom VrnČck.

Vc~ctn(J

h'fC za

območje

\' južnem delu Paškega Kozlaka, kjer jc šc u:mcs kmetija

7.

SEZNAM OeLARJEV. K I SO DELALI OD 1800. DO I MOS. LETA. NJil lOV I DOLGOVI IN

ZASJ..UZKI (t'J.bc1c 14 dn II))
IRlXl
Imc11l rOOh.
Z.
Š.

Ime of.:l:!.l"J:l

Dolžni

Predu- Skupaj

leta
1799

Jcml.

IZ

18<Xl

Proiz"odnj:l
oglja

C.
za

F..aslui ili

OSlau

Vn:t.ln.

dolini

imetJa

glJ

78.43

411.52

S!d
490,35

45,32

247,30

290,2

347,5

fJO,O()
JO,OO

224,00
95,00

52,00

50.00

škafi

Icr

2102,5

14

lzguba

Sld

glJ

glJ

123,50

123,50

134,5

49,44

20')

20')

73,57
17,10

v gozdovih

šk

+
GIJ

Presežek

gld
490,35

Sld

881,5

205,41

84,2 1

347,5

1487,5

347,5

H43,5
230
439

196,49
53,40
102,2(,

87, 11
71,20
Sfi,34

161,8

107

224,00
125,00
159

12.1

66,26

.. 137, 1
86,1x)

187, 1
126,00

471

109,54
92,38

77,7
33,22

140,56
14,00

(,3.49

397

B6,27

86,27

306,5

71,JI

14,511

19,00

4,'

99,52
148,00
141 ,56

129,52
228,00
216,56

429
353
778

100,6

29,46

54,22
137,26

95,00

149,22
285,38

414

148,12

926

180,011

130,4

2B3,4

30,On

Jlri,7

146,7

540

12,00

134,0

14ti,OO

149,00
200,00

11 2,5
169,36

2(;1,5
369,36

20.
21 .

Valentin
Krajnc
Mihael
Lešanc
Pa\'eI Repinc
Fmnc
Osankcr
Anion Kurat
Anton

70,56

106,2
81,36

22

t-.kncinger
lun Kotnik

111 ,45

109,3

1.

!\1::1tcv:i.

Slemenik

2

Anton

ŽeleznIk

3.

Joh:ln
Vclunšck

4.
5.
6.

Urban Oder
Luka Oder
Johan
ArLCmik
Urban Pelrič
Andre
Lepener
Martin
Grampus
Jun P:lčnik
Jun S<:p

7.
B.

••
10.

I I.
12
13,

14.
15.

,!ost-ph
Zimmeri
Jun Jer!:lh
l;lonjan
Cc..'Snlk
Andre

40,00

30,00

BO,OO
75.00

H2.22

BB,30

19,22

24,"\U

9.16
93,23
4,59

IBI ,.12

I4S.3B
35,24

52,15
.10,25

96,36
216,4

52,46
M,H

36,IB
84,40

15,6

283.4

306,40

23,36

126,00

20,7

68,00

47,53

225

52,30

93,30

135,40

42,10

713

166,22
25 1, 11:1

94,43

118.18

132, 15
136.20

37,32

1077

106,2
152,32

355
401

82,50

23,12

48,00

93,3'

58,58

89,40

24,48
30,42

221,15

426

99,24

121,51

1)9,25

16,31

I~ng:lrtnik

1("

17.
IB.
19.

18,2

22,26

21
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23.

Jose!

0,3

59,6

59,9

24,00

24,00

49,2H

2 12

9,41

19,00

!J,I!)

24,00

32,30

8,30

Vredno
imetja

Pb tov~ck

24.

Filip
To~ovšck

Tabela 14
~

Zaporedna številka.

+ Ccn:"! za škaf. Ti pnjasnili \·cJJata za tabele 14- El,

1803

Z.

Ime in rodb.

Dolž-

Š.

ime oglaria

on

gld

Sld

Ostali

žili

dolžni

k,

Sld

Sld

Sld

471,5

16,

129,39

156,2

130,6

333,48

1055

16,

43,40

295,00

251,11)

185,38
247,39

243
145

17
18

119,47
204.9

136,42
103,48

16,55

119,30

:!'J0,71/
2
68,51
43,30

52,0(1

107

159

439

18

102,26

5(j,34

12.,

66,26

158,(H)

190,17
253,59

348,17
476,29

2 16

942

18
18

64,48

222,30

282,36

283,29
193,53

162,6
80,24

36(',6

117,42

483,48

5(']

18

168, 18

315,30

224,48

122,48 212,37
89,49
198,41 107,42 306,23
260.4 1 153,6
413,47

33

18
17
18

9,54

8,42

102,43
297,41

202.00

29
422,5

126,45

283,50

105, 18
10(), n

123,12 228,30
123,30 229,43

174
458

18
18

52,12
137,24

176,18

AmIn:
Pungartnik

174,S~

148,3

17

Vak:nt'in

70,13

139.48

211 ,00

345,00 556,00

Gld

gld

~kafi

83,52

201.50

285,42

86, 18

247,30

13.43
t2H,9

174,55

Johan
Artcrnik
Urban Petrič
Andre
Lepencr

!-.Iarrin

1.

f\[:HCV:;'

2.

Slcmcnik
Anton

4.
5.

Izguln

Zas\u-

za
šk

Proiz .
oglja

iz le!a
1802
SiJ

,.

Prc~c-

žck

C.

Prcuu Skupaj
-jt.m
1. 1803

v gozJovih

26,%

Zeleznik

Johan
Velunšck
Urban OJer
Luka OUI,;(

100,21

stari

6.
7.
8.
9

Gr:lmpu~

10
11
12
13
14

luri

Pnčnik

Juri Ser
Joseph
Zimmer!

Juri Jt:rl:th
Florijan

121,23
113,29

--

90,420
100,43
201,29

1)6,12
222,00

61,50

87,7

95,45
46,48

80,30
40,19

52,1(,
11 ,15

259,29

137,30

121,59

Hi,

79,45

130,16

112,24

17,52

16.

141,45

259,54

154,20

C(;~nik

15

16

323,1
184,5

2 10,1

290

Krajnc

17

Mihael
] ,dane

18
19

Pavel Repmc
Franc

78, 12

160,24

238,36

161,7

232,34

393,41

2(l

22
2.1
24

An ton Kumt
J\ntm1

Mencinger'
Juri Kotnik
Jose!
Platovšek
Filip

701 , 14

216.1
5,54
41,4

11 9,17
55,57

337,44

579,4 1 100,55
135,58 135,5H

197,5
2286
138

17
16

647,42
3(1,45

633,13
99,10

>SI ,OO

151,38 367,39
59,00
64,54

324
1!4

1(,
15

B6,24
21,00

2B 1,15
43,54

126,36
31 ,6

154,39
12,48

%

15

24,00

66,4

1>,0

33,4

49,O()

90,4

To~ovšek

Tabela 15
~ Ta vsota je bila dodana kot odškodnina za demencama škodo v gozdu .
• 16, . pomeni 16,50 kr ali 16 kr in 2 novčiča.

24

414, 14
11 9,19

17
17

Osankct

21

5 15,5
421

\51,30
209,36

11 5,00

32,11
128,8

282, 13
15,50
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1804

Z.

Ime in rodb.
ime ngbrja

Dol%~

tH03
glJ

glJ

15(1,2

IHH,H

244,10

43.40
119,47

iz \eta

12

Skupaj

PreJuIcml.
1804
glJ

n;

Proiz"odnja

C.
za

Zaslu-

žili

Olital;
dolžni

Imeq:!.

sežek

b,

glJ

glJ

~k

Vredno Pre-

k<

gld

glJ

\' gozdovih
glJ

645

Hi.

177,22

\66,48

275,f)()

191),00 242,40

751)

16,

208,43

33,57

112.0<1

230,00

(j%

17

197,12

osli:!.
škafi

h:gu-

Matevž
$!cml,:nik
A\lton

54,4H

Zeleznik

3.

Johan

241,3

Vc1l1n~ck

4.

Urban Oder

349,47

H5,3{j

66,59

GS,3

87,9

152,35

S.
6.

Jnhan
ArtcmiI.:
Uroon Pe trič

143,33

102.15 245.48

312

IB

93,30
152,12

283,29

160,34

444.3

508

18

122,39

152,24

291,39

7.

Andre

8.

Lc.-pcncr
Martin

9.

Grnmpus
Jun Pačnik

10
11

12
13
14

IS
1(,
17
18

Jun Sl'-P
Jos(:ph
Zmum:rt
Juri Jerl:!.h
Ftonlan
Cesnik
Andre
l'1lI1h>attlllk
Valentin
Krnjne
Mihael
\ ,dane
1':l\'c1 Rl..'pinc
Franc

19

Osanker
Anton Kurat

~I

I\nton

21

Mencinger
Juri KOlnik

22

23

Jose!
I'I:no\'šek
pillp

193,53

348,24

542,17

1115

18

3:\4,31)

\ (j9,O()

154,47

207,47
53,IMI

31S.30

247,24

562,54

5BO,5

18

174,9
145,()(l'
52,12
25,(J02

12(,.9

243.45

255,49

117,.'\6
\ 60,12

95,37

3B7,41
214,8

194,(X)
185,12

11)3.41
26,56

277,50
249,40

2IU,24
187.00

67,26
62,40

202.43

140. HI .143, I

174

18

21)7,41
U3,50

115,00 412,41
166,48 450,38

70S

IB
18

176,18
87,7

131 ,32 307,50
187,33 274,40

259.29

168,84

427,37

508

17

143,56

283,41

16B,12

115,29

I3U,I(I

135,31

2(15,47

21(,

1("

51),24

177,38

14K)O

21),8

65B.57

302

356,57

118,5 1
21)4,00

129,6
11)7,00

lJ7 .00

1)41,7

579,18
197.00

3(1 1,41)

25,{)()1

21UO
2S,()()4

414,14

560,28 974,42

111),19
337,44

121),57

633,13
99,1U

891,00
131),23

55,38

174,57
467,41
1524,13

238,33

18
18

l1JO
198
(113

205B
128

16,
17
17
17
)1,

3O,O}\
25,O()I'·

2K,457
310,45
5/K)A
56,6
173,41
583/1
34,8

203,21

6,21

1,4~

281,15

188,00

469.15

43,54

52,00

95,54

66,4

8,00

74,4

635

144

1('
15

161),20
36,IX)

133,fK)

166,55

21)1),55
51),54

24,12

35,42

74,4

36,UO

38,4

T~všck

Tabela 16
I ?) V~C te vsote so nadomestila %a dcment:J.rno nesrečo ab urcJanJc kopl sča .
• ICi, . pomcni \6,50 kr ali ICi kr in 2 novčiča.
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IROo
Z

Ime in roJb.

.~.

ime oglarja

Oolžni
i:-: leta
1!lOS

Prcdujem!.

Skupaj

1!lO6

Proiz-

C.

Zaslu-

Ostali

Vn:dn.

Prese-

\'00-

za
šk

žili

dolžni

imetja

7.ck

nja

v go-

oglia
1.

2.
3.
4.

Matevž
Slemenik
Anton
Železnik

Johan
Vdunšck
Urban Oder

IZ1,,'ub:l.

%dovih

git!
IW),27

glo

glo

škafi

glo

glo

311.7

(i79,5

k,
16

glo

121,40

181 ,12

129,55

141,36

173,33

2.17,52

411 ,25

741,5

16,5

203,55

207,30

168,30

36, 14

178,4 1

214,55

781,5

16,5

214,55

348,54

331,20

680, 14

792

17

224,24

378,30
390,15

324,6

gld
11 ,41

glo
39,00

.178,:'.4 1
M,I)

65,35 1
5.

Johan

211,48

114,00

325,48

274

IH

82,12

243,36

1(1),00

74.36

417,39
315,17

171,44

589,2.1

809

197,6

512,23

482,5

18
18

242,42
144,45

346,41
.167,38

217,00
97.15

129,41
270,2.1

254,{)0

120,30

374,30

475

IH

142,30

232,00

129,9

102,51

227,39
413,17
21(',47

123,15
114,26
155,00

350,54
527,43
371.47

401
604
605

IR

120,18
181, 12
181 ,36

210,36
346,31
190,14

116,27
104,00
170,00

114,9
242,31
20,17

256,48 337,43
1,472
240,9
305,9

185,00

152,43

214,27

150,42

273,19

113,30

159,49

17.1,3

145,54

Arternik

6.
7.

Urban

Petrič

Andre

Lepencr
H.

10
11

Martin
(;rampus
Juri Pačnik
Juri Ser
Joseph

12

Juri Jcrlah

391,54

204,24

596, 18

856

18

13

Florijan
Cesnik

343,22

295,42

(,39,4

800,5

18

14

Andre
PunJ.,>artn.ik
Valentin

247,55

247,32

495,27

784

17

161,25

100,20

322,5

I(J,5

9.

18
18

Zimmer!

33,461

15

Krainc
16

Mihael

222,8

8B,41

72,50

201,45
731,54

50 1,3

1232,S7

1171

1(,,5

322,1

855,27

559,48

100,38
289,52

59,00
155,47

159,38
445,39

343
606,5

17
17

55,28 1
97, 11
171,50

62,27
273,48

88,00
235,30

lS()7,24

1382,S!)

21190, 14

2693

17

763,1

1919,

2H7,47·~

20 kr

211,33

1342,
15 kr
350,45

102,54

33,.10

69,24

51,19

\0,00

35,\1)

295,39

Lcš:mc
17
IH

Pavel R<.pinc
Fr:lnc

25,33
38,18

()~ankcr
1~

20

Anton Kurat

209,CX)

162,20

371,20

581

16

32,18

Jo~d

81,.19

44,00

32,18
125,39

114
91

17
15

154,56
4,50'
32,18
22,45

Plato\'šek
Filip
T OQuvšck

76,49

76,49

102

15

25,30

Amon

[\'1encinger
21
22
23

Juri Kotnik

Tabela 17
L-€o)
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Pod temi štcn!k",mi :;0 za..<;lu~ki od prcvozniš[\'''',

577,1 1
139,11

PRISPEVEK K POZNAVANJU OGLARJENJA PRI NEKDANJI MISLINJSKI tELEZARNI

1807
Z. Irnem rodb.
Š.

1.

2.

Ime ogl:lIp.

M:ltcv;;,
Slcmt.:ruk
,\nton

Duii nI

Prcuu-

IZ let;!.

jl.ml.
1807
gi"

gi"

škali

195,00

324,55

2(,2,30
3()(),4()

1806
gi"
129,55
1Mt30

Proizvodnj:!

.,C.

%:I:;luiiti

Ost::lh

oglja

gi"

gi"

502

šk
h
2R

234,16

90,39

4JI.UO

467

25"

198,28

2.17,32 J54,U(}

11(,,43

300,40

633

28,S

3H("O()

3>16,")

Skupaj

ZdC'/.nik

dolžru

Vredno i'n..-scimetJa žck

Izgu-

gi"
190,fIO

gld

3.

Juhan

4.

Vclunšck
Urb:1n Oder

324,6

354,6

678,12

462

29

223,10

453,57 489,00

5.

Johnn

IOIJ.OO

\62,19

331,19

348

27

0,57
'
156,.1(,

174,43

217,00
\.17, 15

21H,48

435,48

444

285,21

382,3ri

SIR

27
27

233,6

129,9

IM,58

296,7

45R

:lO

229,00

116,27

171 .26

287,53

41R

:lO

20'),00

".7.

gi"

b,

99,21

300,40
37,3

174,00

0,43

236,00 2.J5,:lO
149,30
92,30

57,00

Artemik

Urban
AnJre

I'ctrič

199,48

1,.10

I.(:pener

R.

Mnrtm

67,7

1'\7,36

64,31

III,IX}

61,(XJ

85,nn
72,18
102,00 152,()()

12,42
50,")

Grnmpu:;

9.

Juri

I'ačnik

78,5:1

lil

Jun Sep

1U4,flO

193,45

297,45

501

27

225,27

11

JosL-ph
Zimmerl
Jun Jt:rbh

170.00

249,(X)

419,OU

634

:lO

]17,00

IM5,IlO

17],49

356,49

424

:10

245,3

175,42

30,39

Florijan

2 14,27

326,12

540,39

925

:lO

212,IX1
l,4(;l
462,3U

78,1)

173,:16

95,27

113,30

224,O()

337,30

:196

27

178,12

15<),18

16U,00

0,42

173,4

122,:)(;

295,40

14G

25,5

(j2,3

2.13,37

11:12,30

559,48

6.' 2,00

1191,411

1253

28,5

595,10

12
13

C:c~nik

14
15
1(,

17
IR
19
20
21
22
2.1

Antlre
Pungartnik
Valentin
Krajnc
Mihael
J,danc
Pavel Repinc
Ilmnc
Osanker
Anton Kurat
Anton
Mencinger
Juri Kotnik
Josc1
Platovliek
Filip
'J'°eu\,šck

51,S

482,46 547,54

65,8

11),52'

62,27
2-,5,3U

111,54
285,3

174,21
520,:n

119
458

29
29

57,:11
22 1,22

116,50 201,00
'89,00

84, 10

21)9, 11

81),49

1342,15

1392,42

2734,S7

1860

2')

198,51

410,25

5IJ3

28

1681,
IM~2,
14 kr
OO kr
12M,45 322,00

U,46

2)1,34

81)9,01)
154,43
276.44

11)3,15

4,56 1

:IJ,30

16,tlO

62,00

95,30
16,00

32

24

)2,48

82,42

124,24

I (J,ro

16,fIO

41 ,32

T abela 18
14 Z:l~lu%ek s prevozništvum ali Jrugimi uslugami.
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IMOS
Z.
~.

Ime in rodb.
ime oglaria

Dolžni

i:t. leta
1807

1.

Matevž

Predujeml.
1HOH

Skupaj

C. ,.a Za$lu~k
žili

O~tali

Vn:Jn.

dolžni

imetja

dnia

v go-

oglja

glcl

1G4,32

ProlZVO-

i'rcsczek

gld
90,39

gld

giti
4G6,40

la
28

glcl
466,4{)

gIt!

376,1

;kafi
1000

zJovih
glcl
glcl

232,32

270,42

503,45

783

28,S

371,56

131,56

295,50

313,30

313,30

660

28,5

313,30

253,55

707,52

366

29

176,54

530,13

530,00

0,45 1
144,30

156,1 4

171,15

15,1

211,00

218,4
%,28

21B,OO
89,00

7,28

7,30 1
213,30

82,51

83,Oll

1)7,21

100,15
96,15

Izgu-

b,

S!cmnik
2.

Anton

3.

Zeleznik
Johan

470,00

470,O()

Vclunšck

4.
5.

r..
7.

Urban Oder
Johan
Artemik
Urban Petrič
Andre

453,57
174,43

126,1

300,44

289

31)

236,O()
149,30

243,4
165,28

479,4
314,58

522
422

31)
30

(i7,?

232,14

299,21

427

31)

LcpcllI.:r
8.

Martin

,.

Grampu~

Juri

10

Juri Ser

11

JosL'J1h
Zimmerl
JuriJerlah

12
13

14

15

Ir.
17
18

l'
2U
21
22

23

Pačnik

Florijan
Cesnik
Andre
Pungartnik
Valentin
Kmjnc
Mihael
Ldanc
Pavel Repinc
[,'ranc
Osanker
Anton Kurat
Anton
Mencinger
Juri Kotnik
,osel
Platovšek
Filip

261,O{)

0,4

0,9

3,(){ll

78,53

289,46

368,39

529

30

72,18

195,33

267,51

:W.I

30

,

93,21

102,00

248,40

350,40

244

30

225,52

225,45

145,3

192,53

337,56

194

3O

232,1

232,30

0,29

78,9

442,27

520,%

619

30

206,54

211,00

5,54

159,18

233,56

393,14

453

3U

122,O{)
2,48 1
97,00
8,55 1
309,30
4,121
226,30

166,44

167,00

0,16

233,37

79,22

312,59

325

28,5

154,22

158,37

167,15

8,38

482,46

475,36

958,22

556

28,5

691,21

706,30

15,9

116,50
299,11

105,00
367,51

221,50
667,2

107
700

2'

264,6
2,55 1
51,43
338,20

170,7
328,42

306,40
423,45

136,33
95,4

1681,14

1424,54

3106,8

2047

29

547,:~9

67(.,24

336

28

2112,
.10 la
417,00

4,5

128,45

989,23 2108,
8,20 1 25 kr
156,48 416,48

29

264,30
6,48 1
174,30

2,46
2,4fi
0,7

0,12

102,48 1

82,42

50,51
7,00

IG,OO

50,51
89,42

113

85

27
27

50,51
38,15

16,00

'l'orov~ek

Tabela 19 1) Te vsote so

28

0,13

~aslužili

s prevowm in drub>imi uslugami .

51,27

63,50

12,23

16,00

18,40

2,40
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KOHLEREI BEIM EHEMALIGEN EISENWERK IN MISLINJA
Zusammenfassung
Im ehemaligmEi.renwerkinMiJlinja.das:(!pischen1724undI889inBelnebwar.lullrde for die
Feummg der SchnulifJJtII Ho/zkohle verwendr:t, die man in dti! um!iegenden IlVii/dem du PO/;O'lt
(Bacher Gebirgtl) ,geU/ann. [m AT'(hiv der SchmeliPftn von lvIiI/inja im Korofka-MlIseum Ravne na
Koroikem lind Dokummle alii den Jabren 1880-1808 trhalltll, die 11011 den Schulden lind den
Vemli/gensverhiillniSJtII der Ivih/er t!ugen. Der vorliegende Bei/rag beil/hallel zu.rommenfoSlt11de
Angabett mil Tabel/en, aliJ elmen die Verschuldung der Kohler lind ihr VerdiensI Zli ef.rehen iJI, der
sich nil" in Vorschiissen ifigte. Obwohl die Vermb'genstJerhaltlli.m der Kohler mcIJI vo/Mondig
dokumentiert werdel1 ki/niten, da el !tur spiirlit'/Je Angaben uber die damaligen odliehen Pretle der
Leben/millel gibI, sind aus der Fiil/e der Ta/sachen manche Aspekte des ubens der Kohler t!'
enlJJehmen: soilale SGhiGh/ung, Rol/e einer zusiili/khen, niGht rtgislrierten Arbei/skraft
(Familienmitglieder und AlIshe!ftr), Arbeilslelltung u. a. Die Kiihlerei war seil der iJPeiten Hii!fte des
18. jahrhullderts in der induslnel/en En/wieklung Europas und auch in Slowenien genauso wichtig
wie feil den 30er Jahren des 19. jahrhunderts der K.ohlenbergbau. T rrJtzdem liegt in der Iloweni!fhtl1
Hillonographie uber diestIl eiflJI ullveriJchlbaren IVirtlchojiliJPeig bisher keine um/auendert
UnlerIuchuflg !JOT.
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Franček

Lasbaher

RAVENSKO OSNOVNO ŠOLSTVO SLAVI TRISTOLETNICO
(1700 - 2000)
Najspoštljivejšo zgodovino osnovnega šolstva na slovenskem Koroškem imajo Slovenj
Gradec z župnijsko šolo iz leta 1228, Vuzenica z ustanovitvena letnico 1356 ter Ravne s
Pilarovim šolskim skladom leta 1700. Sorazmerno blizu slednji lemici je radeljska
osnovna šola, katere začetne oblike šolska zgodovina postavlja v leto 1727. Seveda pa
marsikaj ostaja še vedno skrito v arhivih, posebno v zvezi z verjetnimi protestantslcimi
šolami v 16. stoletju.
Začetna zgodovina šolstva Mežiške doline nekako prepleta obe sosednji
najpomembnejši naselitveni središči: Ravne (do leta 1952 Guštanj oziroma Gutcnstein)
in Prevalje (nemško ime Pravali). Kot vse naše šolsrvo do leta 1869 jc namreč vezana na
cerkvene ustanove, zgodovina teh pa je takšna, da so krajevno od nekdaj pomembnejše
Ravne (edini trg v tej dolini, kar je Gutenstein postal že leta 1317 in s tem dobil sodno
oblast, v mesto je kraj napredoval šele ob zgoraj omenjenem preimenovanju) stoletja
dolgo bile podrejene pra fari na Prevaljah. Cerkvena oblast se je namreč dobro zavedala
tudi pomena posvetne oblasti, ki je torej po fevdalni in pravni strani pač pripadala
G uštanju, zaradi česar je rajši spodbudila zgodnejše nastajanje rednega šolstva v
posvetno pomembnejšem bližnjem sosednjem kraju, kot pa na gospodarsko še skozi
vse 19. stoletje močnejših in tudi sicer večjih Prevaljah, kjer je nastanek šolstva povezan
šele z letnicama 1819 in 1853 - najbrž tudi zaradi veliko starejšega njegovega razvoja v
komaj streljaj oddaljenem Guštanju. Cerkvena samosrojnost pa je bila Guštanju z
ustanovitvijo lastne župnije priznana šele v letu 1861, čeprav se rukajšnja cerkev sv.
Egidija omenja že leta 1331. Sam kraj se po podatkih publikacije 720 let Ravne na
Koroškem, Ravne 1968, str. 61, prvič omenja leta 1248 v latinski listini, ki sta jo izdala
Elizabeta iz Orta in njen sin Hertnid.
Temeljni kamen - cerkveni podporni sklad za

učitelja

in

učence

Zgodovinopisje pričetek ravenskega šolstva bolj ali manj soglasno vežejo na leto 1700
(a li v njegovo časovno bližino), ko je glavni podjunski vikar in prevaljski župnik Gašper
Pilar z znatnim denarnim voWom v listini. ki jo je o beneficiahI podpisal z guštanjskim
graščakom Thurnam. omogočil podporo revnim dijakom in (v določeni meri celo
dovolj hudomušno) določil, naj - dokJer ne bo stalnega učitelja - krajevni duhovnik. da
se ne bo dolgočasil in da bo čas uporabljal za koristne stvari, dečke (po nekaterih
podatkih najmanj tri, po dmgih kar dvanajst) poučuje latinščino . Za to delo mu kot
učitelju listina za tiste časa zagotavlja razmeroma bogato dodatno plačilo.
Koroški cerkveni in šolski zgodovina r Štefan Singer (1871 - 1945) v IV. zvezku
drngocenega in žal še vedno neprevedenega dela iVlllur und K.irchenguchicble des Ja/mlalesDekanat Bleihurg {!GIllllma iII cerkveI1a zgodovina Poc!jul1ske doline - Dekanijo Pliberk, Celovec
- Celje 1940)1 zapiše: »Od nastanka [ega volila nedvomno štejemo neprekinjen obsroj
šole v trgu Guštanj«. Pomen guštanjske šole dekan Singcr vedno podkrepi z nazivom

I Štefan $inh'Cr, Kultur lind Kirchcngcschichte des J:lUntalcs - Dek:mat Bleiburg (Kulturna in cerkvena
zgodovina Podjunske duline - Dekanija Pliberk), 1940, ponatis Klagenfurt/Celovec lem 1983, str. 147
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»trška šola«, kot je to primerljivo znano za osnovno šolo v Slovenjem Gradcu, ki jo
starejši viri omenjajo kOl »mestno šaloK
Podobno opiše nastanek šolstva v Guštanju Tone Sušnik v daljšem prikazu Rotpoj
Jon/va tJ Me~fki dolini, objavljenem v zborniku Med Peca in Pohorjem (posvečenem
dvajset1etnici ravenske gimnazije leta 1965) in doslej edinem, ki dovolj celostno
obravnava zgodovino šolstva tega predela Koroške. Tudi T. Sušnik se sklicuje na
Singer;a in z njim vred navaja, da je bil prvi zadevni ravenski bcneficient Simon
Matheidi. in sicer kar zelo spošcljivo dolgih 38 let2. Letnic nam sicer ni zapisal in zgolj
domnevati moremo, da je to lahko bilo že od ustanovitvenega leta 1700 dalje. Nekaj več
zvemo od Singer;a, ki nam sporoča vsaj to, da jc Matheidel deloval do leta 1739.
Nasledil ga je Simon Posud, ki je delo opravljal (torej kaplanoval in poučeval) do leta
1762. S pomočjo teh podatkov lahko domnevamo, da sta prav ta dva duhovnika prva
znana ravenska učitelja .
Nekoliko bolj se bom pri zgodovini ravenskega osnovnega šolstva lahko oprl še na
povzetek šolske kronike (ali kronik), ki ga je leta 1940 skupaj z drugo dokumentacijo za
Slovenski šolski muzej napisal in zbral takratni upravitelj ravenske »narodne šole«
Maks(o) Tomažič. V nadaljevanju k zgoraj navedeni ustanovitveni zgodbi je zapisal:
»Kako se je ta šola nadalje razvijala, ni znano, ker je vse tozadevne akte najbrž uničil
velik požar, ki je dne 13. IV. 1854 upepeW skoraj ves Guštanj. Ohranila se je le )}z!ata
knjiga« kot edini dokument.«3
Zlate knjige so bile nekakšne predhodnice pravih šolskih kronik. Čeprav so bile še
najbolj namenjene pohvalnemu vpisovanju najboljših učencev, se v njih po posameznih
šolskih letih najde kar precej podatkov: izvedba pouka po oddelkih, učni predmeti ali
področja, v katerih so se učenci najbolj izkazali, imena učiteljev in kdaj celo skupno
število učencev. Najstarejša koroška zlata knjiga, ki mi je doslej prišla v roke, je
mislinjska iz leta 1835 z nepopolnimi vpisi do leta 1879, sicer pa vsaj za prvih dvajset let
izjemno vzorno izpisana z vsemi zgoraj našterimi podatki o šoli, učencih in učiteljih.
K sreči je M. Tomažič iz zlate knjige le prepisal vsaj nekatere podatke o učiteljill, saj
je druga svetovna vojna z večino šolske dokumentacije uničila tudi njo. S tem nam je za
šolski arhiv vendarle ohranil naslednja imena učiteljev in njihovih pomočnikov na
guštanjski enorazrednici do leta 1869: Albert Scholz in Johann Schmied (poučeval je od
leta 1832 do leta 1868; škoda, da so letnice napisane samo pri njem) ter njuni pomožni
učitelji (vedeti moramo, da jih je šola za popoldanski pouk dobila le ob večjem šlevilu
učencev) : Josef Apuchal, AnIon Cobec ter Alojz Dreo.
Spet pa je za nas popolnejši Štefan Singer, katerega podatkov M. Tomažič torej še ni
mogel imeti na voljo. Za lera 1735 je omenil veroučno skušnjo, ki ji je prisostvoval
arhidiakon (=škofov namestnik) Sebastian Mitterdorfer. Ta dogodek nekateri viri
povezujejo s hkratn.i.m prvim zborom učiteljev in katehetov podjunskega dela Koroške.
Nadalje zvemo, da je naša trška šola (Ma.rktschule) do leta 1816 spadala pod cerkveni
okrožni šolski nadzor iz Dobde vasi, po tem letu pa (in gmovo do uveljavitve novega
šolskega zakona po letu 1869, ko je nadzor pripadel okraj nemu /=driavnemu/
šolskemu svetu v Velikovcu) nadrejenemu pliberškemu dekanu.

Zbomik MeJ PeC() in Pohorjem, urednik Rajko Pobcr/'nik, Znložbn Obzorja 1965, str. 175
Tipkopis \' Slu\'cmkem šolskem mUz1.1u \' Ljubljnni, ~tr. 1, rokopis \' prvi knjib..j ohf"3njene ravenske šolske
kmoike
1 Sinl-,ocr, navedcno dclu str. 147
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Naj dodam, da je v okviru škofij (torej tudi lavantinske) bil glavni šolski nadzornik
vsakokratni kanonik, tako tudi Anton Martin Slomšek od leta 1844 do leta 1846 pri Št.
Andražu v Labotski dolini s pristojnostjo za nadzor vseh takral že delujočih šol v
današnji korošici enoti zavoda za šolstvo. Seveda je šole po Dravski dolini v svoji
vuzen.iški dekaniji nadzoroval že kot vuzeniški nadžupnik v času od leta 1838 do leta
1844, pozneje pa torej še osnovne šole v Mislinjski in Mežiški dolini. Prav znani primer
iz Črne na Koroškem z vizitacijo šole leta 1848 5 nam dokazuje, da si je s takrat
veljavnim zakonom dodeljeno pravico do šolskega nadzora obdržal še kot škof po
nasropnem letu 1846, kar nam pač pove, kako velik pomen je prisojal delu v šolstvu. Za
popolnejšo osvetlitev nadzorovanja šol naj ru omenim še, da je po določilih drugega
avstrijskega šolskega zakona iz leta 1805 prva stopnja šolskega nadzora pripadala
veroučitelju oziroma župniku, ki je zlasti na manjših podcželskih enorazrednicah
pogosto bil tudi edini učitelj . Kako se je nadzor stopnjeval, je razvidno iz zgoraj
zapisanega.
Singer nam je zapustil še več svojih dragocenih ugotovitev. Po njegovih podatkih o
učiteljih moremo sklepati, da je bil prvi posvetni učitelj v Guštanju Johann Praschnigg.
Poučeval je od neznano kdaj do leta 1790. Leta 1810 jc bilo na Ravnah 62 za šolo
sposobnih otrok, od katerih je pouk obiskovalo 45 učencev. Do leta 1811 jc dvojezični
pouk potekal v nekem obrtniškem prostoru oziroma delavnici. Takrat je na Ravnah kot
učitelj, cerkovnik in organist že dvajset let deloval Johann Adam Seiser (ali Seyser). Za
tiste čase je nedvomno imel nadpovprečne dohodke tako po določilih Pilatovega sklada
kot z nabrano šolnino (neradi so jo morali prispevati starši učencev) in s prispevkom
trškega grofa, ki ga je zakon postavljal za vzdrževalea šole. Gotovinske dohodke mu je
še povečala nabirka žita in donos od dveh njiv ter enega travnika.

Od vprašIjive dvojezičnosti do krivične utrakvističnosti
Tu se kaže nekoliko ustaviti ob Singerjevem navedku dvojezičnega pouka. Zavcd'lti se
moramo, da je tcška oblast, ki v nobenem primeru, ne po upravno graščinski in ne po
sodni strani, ni mogla biti slovenska, navzlic nedvomni in trajni slovenski večini med
učenci, vplivala na nemški pouk v šoli. S prvim šolskim zakonom iz leta 1774 vpeljana
splošna šestletna šolska obveznost se je uveljavljala zelo počasi, saj za kaj drugega ni
bilo dovolj ne učiteljev in še manj primernega šolskega prostora. Številčno jedro
učencev je nedvomno izhajalo iz trških nemških družin, h katerim skoraj enako
nedvomno moramo prištevati šc obrtniški sloj. V gotovo bolj redkih primerih mu je
duhovnik (=veroučitelj) pridružil kakšnega bistrega kmečkega otroka, torej iz povsem
slovenskega vaškega okolja. In kvečjemu ta je bil lahko vsaj na pričetku šolanja občasno
deležen slovenskega pouka, in še to v najboljšem primeru le pri verouku.
O pravi dvojezičnosti v sodobnem smislu, ki nam mora pomeniti bolj ali manj
uravnotežen pouk v dveh jezikih zlasti na osnovi nujno potrebnega učiteljevega znanja
enega in drugega, v takratnih razmerah še nikakor ne moremo razmišljati. Tako nam
glede učnega jezika že veliko bolj srvarno deJuje Tomažičeva opazka, da je po letu 1869
šola (še vedno) ... ))enorazredna in po vsej priliki nemška.« Kako zelo prav je imel, se
bomo kmalu prepričali še sami, saj popolno nemškost šole uradno in soglasno
potrjujejo vsi naši uporabljeni viri.

5

'1'. Sušnik, Razvoj šolstva v Mežiški dolini, Meti Peco in Pohorjem, Obzorja Maribor t965, str. 176
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Velik ega pomena za I1:l. S je še Singerjev 3. razdelek zapisa o guštanjski šoli z
naslovom Rcihcnfolgc der Lcluer (V [stni red u či tel jev - naj ga dopolnim: in
upraviteljev, sa j nam po leru 1874 napiše samo še te):
1790 - do lega leta Jo hann Praschnigg, takrat se jc preselil v Tinje
1790 - 1820 Adam Seyece do smrti junija zad njega Ic la v Guštanju, kjer Je torej
poučeval celih 30 ICI
1822 pomožni učitelj (Lehrgehilfe) Andreas Hriberschek
1823 Johann Kozely (srar 20 let)
1823 Georg Schmach er, začasni u či telj (provisorischcr Lchrcr)
1824 - 1832 učitelj Albert Sc holz (prej je bil učitelj v Wolfsu, rojen leta 1804)
1832 - 1859 učitelj Johann Schmid (,
1860 - 1868 Leonhard Vogler (rojen pri Sv. Barbari blizu Ptuja)
1869 - Alois Dreo (poz neje v Velikovcu)
Josef Killer
Pelcr Logar
1874 - Josef Rainer
1874 - 1905 vodja šole (opomba pisca: Schulleiter - šolovodja, kot ga je leta 1869 vpeljal
zakon o obvezni osemletni ljudski šoli, pred tcm so to po določilih konkordata bili
župniki) JosefPrielasnig, Ici jc upravi teljevan;e torej opravljal kar 31 let
1905 - 1925 Ferrunand Pečnik, vodja šole
Šele tu Singer po prvi omembi delovanja šole v neki guštanjski obrtniški delavnici
zapiše, da je bila leta 1910 v tem ugu zgrajena nova šolska stavba za veliko denarja takratnih 62.000 kron.
1925 -1937 J anko Gačnik, vodja šole
Nenavadno je, da nam Singer, če prav sam duhovnik, n.ikjer po leni 1869 ni vključil
podatkov o vcroučitcljih . če nas že to pri poznejšem kronistu Tomažiču lahko kaj manj
presene ča. Verouk jc namreč z izjemo obdobja 194 1 - 1945 do leta 1952 obvezni del
predmetnika (po letu 1945 sice r le za prijavljene učence) .
1. 4. 1937 vodstvo šole prevzame Maks Tomažič 7 in to je Singerjev zadnji
»kadrovsk.i« navedek. Dodajmo šc, da Tomažič vodstvo opravljal do odhoda v
jugoslovansko vojsko kal prostovoljec marca 1941 v času že grozečega nemškega
napada; prvi šolski krol1l st po osvoboditvi Ivan Ferk je zapisal, da je zadnji predvojni
upravitelj ob sramOUlcm razsulu kraljevske vojske po nemškem vdoru namesto vdaje
rajši izbral samomor!!.
Za naše šolstvo v obdobj u cesarstva najpomembnejši avstrijski šolski zakon je ostal
v veljavi do njenega propada ob koncu prve svetovne vojne (v slovenskem delu
jugoslovanske kraljevine to deja nsko velja do novega in edinega starojugoslovanskega
šolskega zakona, spreje tega leta 1929). Uveljavljen je bil s šolskim letom 1869/70 in je
vpeljal osemletno šolsko obveznost z razširjenim predmetrukom. Učiteljem jc prinesel

~ S;nh'C~ev potl:1tck ~e tu za Jcset let razlikuje (JJ zgoraj navedenc1-\:l pri 1'omažiču, seveda pa je ~.c zaradi
naJaljnjcg:l vrstnega reJa llčitdjev z:l11csljiv. Čeprav ga Tomažič pIše Schmied, ni dvoma, da gre za istega
šulnik:!..
7 ~ingct, n. J . Ht. 147 _ 9 z vsemi povzetimi podatki
• Solska kronika Državne osnovl1e ~ok v GlL'it:rnjU, knjiga 1945 - 1959; o t<:m potoč:!. nJen prvi pisec po
osvobodu\'lleta 1945 I"an Ferk, str. 13.
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stanovsko samostojnost z dokon čno odvezo cerkvene službe in jim s štiriletnim
učite1j i ščem predpisal boljšo poklicno izobrazbo.
Cerkev se je z njim zelo nerada sprijaznila, saj je koncc njencg-.l nadzora nad
celotnim šolstvom ter njeno vlogo zožil na verouk in zastopniška sodelovanje pri
upravljanju šole z novo vpeljanirni šolskimi oblastmi na vseh ravneh. Najnižja takšna
ustanova je bil krajni (:=krajevni) šolski sve t (O rtsschulrat). Pomemben je bil tudi zaradi
tega, ker je kdo od njegovih članov bil pooblaščen za prvo stopnjo nadzorovanja šole s
pravico prisostvov.mja pri pouku. Višji nadzor pa so kot pooblaščeni državni uradniki
opravljali poklicni nadzorniki; tako kor vodje šol ali šolski upravitelji so praviloma tudi
slednji morali biti dobri in izkušeni šolniki, če že ne kar najboljši, saj je bil šolski
nad:.::omik med vsemi šolniki najbolj spošrovan.
Prvi guštanjski krajni šolski svet je bil po Tomažičevem navedku sestavljen i:.:: petih
zastopnikov občine ter po en zastopnik šole in cerkve, napisal pa jih je celo šest:
Lovrenc Hlade, usnjarski mojster. Simon Sauer, hišni poses tnik, Jakob Prosen, varilec,
Johan Deldin, klepar, Josef Kleinlercher, gostilničar, Adolf Marischler, ravnatelj
jcklarneY Opažamo, da med temi šestimi član.i sveta še ni šolskega vodja in duhovnika
(kateheta oziroma veroučite1ja, ki je bil lahko Žl.lpoik ali kaplan). Ker sta bila obvezna
člana po svojem položaju, je moral naš šolski svet šteti celo osem članov, če se naši
kronisti niso kje zmotili Poudarjam, da je bil krajni šolski svet zlasti v manjših ali
podcžclskih krajih zelo pomembna ustanova. Največkrat so ga sestavljali na juglednej ši
in premožni krajani (na Ravnah denimo ravnatelj železarne). Urejali so finančne zadeve,
v ključno S plačami učiteljev, in pro storske pogoje z opremo vred. Uči telje so torej mogli
nadzorovati, vendar niso imeli nobenega vpliva pri njihovi namestitvi na šolo, saj je to
pris lOj nost zakon dodeW deželnemu šolskemu svent (Landesschulrat).
Naš a šola je vpisana ))v šolskem okraju Velikovcc( z na slednjo navedbo nGuš tanj (=
G uten stein), nemški učni jezik, trirazredna z eno paralelko, šoloobveznih učencev 147
d eč kov + 168 deklic = 315 otrok, šolo obiskujočih oziroma vpisanih 124 + 144 ;::: 268
učcncev« .

Učitelji:

Priela ss nigJožef, nadučitelj, rojen 1848 na Blatu na Koroškem
Bohm Jožef, učitelj, rojen 1860 v Šleziji
Pucmitscher Otilija, pomožna učiteljica, rojena 1861 v Celovcu
I-Iomborger Andrej, pomožni učitelj , rojen 1869 v Grebinju lU
Šola je imela tudi svoj šolski vrt. Bila je trirazredn.ica, kar pomeni, da gre za osemletno
osnovno šo lo, ki je delovala s tremi oddelki (= razredi), v katerih so bili učenci
razporejeni od 1. do 8. razreda, seveda s kombiniranim poukom, kot ga danes poznamo
le še v naših majhnih podružničnih šolah. Ni pa razvidno, kako so bili razredi sestavljeni
in le domnevamo lahko, da verjetno tako, kot je takrat na trirazrednih šolah s tremi
učitelji bilo najbolj običajno: skupaj učenci 1. in 2. razreda, enako 3. in 4. razreda, v
najvišjem pa učenci od 5. do 8. razreda.

') Tomažič, navedena kronika ~tr. 1
HI Popotniko\' koledar za sl(wenskc učitelje 1891 s popolnim imenikom ~olsk . obhlsrnij, učitdii~č, ljud~kih šol
in učitcljskcg'J osubja po Južno - Štir:;kcm, Kranjskcm, Primorskem in slovl:nskcm ddu Koro~kega po sL1nji
v začetku šolskega leta 1892/93. sestavi! in založi! Mihael J. Nerat, nadučitelj in url:dnik Popotnikov,'
i>.laribonl. str. 155
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Praviloma jc takratna šola imela toliko učiteljev, kot jc imela razredov - v našem
primeru tOrej tri. Ze na prvi pogled vidimo, da je takšen razred imel okrog 90 učencev
oziroma prVI z najmlajšimi učenci toliko več (omenjeno paralelko moramo zaradi
številnejših učencev pripisati prav temu razredu) kOt tretji z najslllrcjšimi manj. saj jih je
npr. že do 5. ali 6. razreda napredovalo zelo malo, do 8. pa komaj kdo rudi zaradi [ega,
ker so boljši učenci že prej odšli na celovško ali šentpavelsko gimnazijo ali na celovško
oziroma kakšno drugo učiteljišče , nekaj slabši učenci pa v uk oziroma pogosto
najkasneje po končani osemletni šolski obveznosti komaj v 3. ali ali v 11'ljboljšem
primeru morda v 4. razredu na delo. In kako da guštanjska šola šc ni bila štirirazredna,
ko pa se~nam i~kazuje štici učitelje? Otilija Pliemitscher je po vsej priliki bila l.lčitcljica
dekliških ročnih dcl, tem pa takrat ni bilo treba končati niti učiteljišča in se jih preprosto
ni štelo za prave učitelje .
Z.. nimiva je primerjava Z mestno šolo v Slovenj cm Gradcu v istem šolskem letu
1892/93. Ta je dCJansko bila šticirazredna. Pouk jc na njej obiskovalo 321 učencev in to
število je celo nekoliko presegalo število šoloobveznih otrok v vpIsnem okoušu šole, iz
česar jc razvidno, da so se nanjo zaradi njenega ugleda vpisovali tudi učenci iz sosednjih
primestnih šolskih okolišev. Mcd njenimi učenci je bilo 10 % Nemcev, učni jezik pa
utrakvističen' . Poučevalo jih je šest učiteljev, od katerih smemo imeti vsaj šrjri za
zavedne Slovence na čelu s takrat znamenitim .,šol. ravn o ln n:tč. kr. š. sv.« (izpisano
zaradi lažjega branja: šolskim ravnateljem in načelnikom krJjevnega šolskega sve ta)
Jožefom Barletom. 11
Največ je za ravenske šole med svojim več kOl tri desNletja dolgim ravnareljev:lIljem
dosegel Josef Prielassl1ig. Ko jo je leta 1874 prevzel, je bila guštanjska leška šola,
skorajda presenetljivo, še vedno enoraz.redna, a je še iSlo lela končno postaL'1
dvorazredna. Poslej se je rnzvija1a precej hitreje. Kot trirazrednic~l je delovala že v času
od iNa 1880 do let,l 1897. zatem do leta 1902 kot šti rirazredna, ko IC (še vedno pod
Prielassnigovim vodstvom) postala petraz.redna. To pa je že bila razvojna stopnja, ki jc
v obdobju cesarstva ni presegla nobena koroška osnovna šola - niti slovenjegrašb. ki jo
je po letu 1901 glede tega ovirala njena razcepitev v dve mestni šoli, nemško in
slovensko. Spomnimo se zelo pomembnega dejstva, da se je s številom tovrsrnih
razredov določalo število učit e ljev, od katerih je vsak v svojem razredu (v tem primeru
torej od 1. do 5. razreda, v katerem so praviloma lahko bili učenci do 8. razreda
oziroma do izpolnitve osemletne šolske obveznostj) poučeval vse predmete. V snj delni
predmetni pouk je namreč vpeljala šele starojugoslovanska meščanska šola kot takratna
najrazvitejša stopnja osem letne obvezne osnovne šole (na Koroškem smo jo imeli v
Slovenjem Gr:ldcu in v Mežici), doslednega pa šele poosvobodir\'ena nižja ~mnazija, ki
ga je po njeni ukinitvi ob uvedbi enotne osnovne šole leta 1957 prevz.ela njena višja
oziroma predmetna sropnja.
Več

ko t sto le t težav s prostori

Za častitljivo zgodovino ru.kaj šnje šole je nenavadno, da jc v nem škutarskem kraju še
večino 19. stoletja morala gostovati v dokaj neustreznih prostorih. Tomažič nam je
zapisal, da jc vse do leta 1854 šola bila v zasilnih prostorih, ki da so takrat pogoreli v žc
omenjenem velikem požaru. Beseda »zasilni« nam tu ne more pomeniti nič dmgega, kot

Il

Pnuk IC potekal JVClJC%IČnu; ,. niŽJih r:l.%rL-dih tudi " ~ICl"cn;:ČlIll. ""išjih " ~la\'nL'fTl \' nemščini.
Jlod:ltki so II': L~tch'll. vim iz r:lzddk:i 'i;ol~k, okrnj Slo\'cnjigmJec" str. 45
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da je to ob že znanih delavnicah bila kvečjemu še kakšna mežnarija ali druga zasebna
hiša. Za osemletno obdobje do leta 1862 pa nam kronist izrecno pove, da se je
poučevala v »barvamiški hiši«. (Kronika, Sil:. 2.)
Tako je G uštanj prvo pravo šolsko stavbo »2 dvema učnima sobama« dobil šele v
letu 1862. V kroniki beremo, da je leta 1880 za odobreno razširitev v trirazrednico
», .. učilnico v [O svrho dala na razpolago tolstovrška občina v Tumerhausu« oziroma v
Turnerjevi hiši, kot jc po mojem mnenju pravilno prevajanje tega izraza. Zdi se mi
namreč manj verjetno, da bi že takrat v kraju bila kakšna telovadnica. Očitno pa je bil ta
najem potreben le do leta 1886, ko »Se je šolsko nadstropje dvignilo za eno nadstropje
in se je preuredilo za 4 učilnice, katere je rega leta obiskovalo 240 otrok. V poslopju je
bilo še stanovanje nad učitelja ter dve samski sobi.« (Kronika, str. 2.) Po svoje pa je to
gostovanje šole nedvomno spodbudilo pričetek znamenitih in neverjetno vztrajnih
prizadevanj narodno zavednih kmečkih Tolstovršanov za lastno slovensko šolo, o
čemer bo kaj več (in žal še veliko manj, kot si zaslužijo) napisano malo pozneje.
Povečana šolska stavba je zastarela dokaj kmalu - še prej kot v četrt stoletja. »Le ta
1909 se je pričdo z zidavo novega šol. poslopja v Guštanju, ki je bilo 3. XI. 1910
slovesno blagoslovljeno in otvorjeno za pouk. Stalo je 62.000 Kron (in kot že rečeno, je
to bilo zelo veliko; kakšna manjša vaška enorazrednica je v tistih časih bila zgrajena za
desetino te vsote), ki jih je prispevala sama občina Guštanj. Staro poslopje se je
prezidalo na stroške občine za učlteljska stanovanja. Novo šol. poslopje ima 6 učilnic,
izmed katerih se ena uporablja kot telovadnica, v katero je postavil nemški Turnverein
svoje telovadno orodje. Šola ima še 2 kabineta, zbornico prizidek za šol. slugo.(
Q<.ronika, sr.!. 3.) Nedvomno je šlo za kakovostno gradnjo, ki je, edina na Ravnah,
vzdržala vse do novogradnje leta 1966 in potem še 31 let do prizidka k stavbi osnovne
šole Prežihovega Voranca. Danes je ta »stara šola« lepo obnovljena in ponosno daje
streho ravenski občini.
Vrnimo se k siceršnjemu r:lzvoju naše šole in k njenim učiteljskim tcr upraviteljskim
zadevam. Prielassnig je bil očitno skrben vodja šole. Leta 1896 mu je uspelo še nekaj
posebnega - šoli pridobiti harmonij, v tistih časih nedvomno še zelo redek primer
učnega sredstva za glasbeni pouk in petje. Po navedku v prvi ohranjeni knjigi guštanjske
šolske kronike (s tr. 2) je bil Pric1assnig upokojen na lastno željo leta 1905, ko je za
dolgoletno uspešno opravljanje nadučiteljske službe dobil zahvalo in priznanje cesarsko
kraljevega koroškeg,l deželnega šolskega sveta v Celovcu.

Guštanjska šola je morala biti nemška
Tu pa se moramo nujno dotakniti še nekega manj svetlega poglavja v dolgoletni
zgodovini njegovega upraviteljevanj a, povezanega z že omcnjenim bojem prebivalcev
Tolstega Vrha za svojo slovensko šolo. Skupaj s krajevnim šolskim svetom in z vsemi
stopnjami koroških šolskih oblasti se ji je guštanjska šola silovito upirala že od prvih
pobud zanjo okrog leta 1880 in vse do Priclassnigove upoko jitve - celo s pon.iglavim
mnenjem, da bi naj majhna slovenska šola v Tolstem Vrhu v neposredni bližini velike
guštanjske šole ogrožala njeno nemškost! Kar pa je povsem razumljivo, če vemo, da je
bil zagrizen nemčur, čctudi je bil rojen Slovence, doma z Blata pri Pliberku.
Ravenska šola jc postala šestrazredna šele v obdobju kraljevine Jugoslavije leta 1922,
ko jo je kot Prie1assnigov naslednik (že od leta 1905) šc vodil Ferdo Pečnik. V plVem
letu nove države leta 1919 je šele dobila prvi slovenski šolski odbor, ki mu je načeloval
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je bil upokojen tri leta pozneje, ko je dosegel z zakonom
število službenih let. Tudi on si je prislužil državno priznanje, zahvalo in
pohvalo pa je dobil od »gospoda sreskega pogiav<trja«. ki je takrat glavarjeval na
sosednjih Prevaljah. Vendar se nam rudi pri njem kOl pri njegovem predhodniku
postavlja vprašanje o narodni zavesti, čeprav jc razumljivo, da se je ob prevratu leta
1918 Ic izkazoval za Slovenca, ker sicer gotovo ne bi bil mogel ostati šolski upravitelj, še
celo ne v težkih plebiscitnih časih.
Da bi bil ravno vseskozi trden Slovenec, moramo pač dvomiti na osnovi naslednjih
zgovomih primerov:
Resda je občina Tolsti Vrh leta 1906 po neštetih postopkih na vseh ravneh
avstrijskih šolskih ob lasti in po izjemno pomembnih, nazadnje dobljenih pravdah na
najvi šjih cesarskih sodiščih končno dobila (prvo leto šc kot guštanjsko podružnico)
svojo enorazredno ljudsko šolo. Glede znamenitega pravdanja je njeno nastajanje
povsem podobno trdemu boju za slovensko šolo v sosed nji občini Strojna, ki jo je
skupaj z zavednim slovenskim učiteljem dobila istega leta. Samostojna in razmeroma
kmalu dvorazredna je tolstov!Ška šola postala že naslednje lero po dograditvi novega
šolskega poslopja. Toda v posmeh in izigravanje njenega dolgoletnega boja je bila
slovenska zgolj na papirju, pa še to ne povsem, saj jo je narodno zatIralski celovški
deželni šo lski sve t dodatno obremenil s pečatom utrakvi stičnosti. Zanjo jc že dovolj
znano, da je tudi v povsem slovenskem okolju, kjer kot v Tolstem vrhu mcd učenci
dejansko ni bilo nobenega Nemca, morala biti samo čim krajša bližnjica od slovenskega
do nemškega učnega jezika. Vpra šljiva in Slovencem narodno škodljiva je bila toliko
bolj, ker jim je ista koroška šolska oblast namerno dodeljevala samo nemške učitelje,
kdaj tudi kakšnega, ki je na njej zgolj začasno gostoval s sosednje zagrizeno nemške
(pečnikove!) guštanjske šole.
Nič bolj pa se na svoj i šoli upravitelj Pečnik leta 1913 ni proslavil vrazvpitem
pnmem brezobzi.rnega zatrtja zelo skromnih poskusov vnašanja slovenskega
veroučnega učbenika in z njim morda celo začetnih prvin slovenskega verouka, ki da so
skoraj do tal pretresli in ogrozili nemško nedotakljivost guštanjske šole,
Naj kot še en značilen primer skrajno nekulturnega in narodno nestrpnega
nem škega odnosa do večinskega slovenskega prebivalstva prevedem zapis po
časopisnem viru iz še neobjavljene dizertacijc Korošca dr. Petra Novaka z naslovom
S&hlllglJtltgtbJlJ1J lind Minderhtittn (JoIJko zakollodtfja in n!(/f!JŠillt), ki jo je zagovarjal na
dunajski univerzi leta 1990 (na vpogled sem jo dobil na Slovenskem znanstveno
raziskovalnem inštirunl v Celovcu; ni naj omenim še, da ga vodi dr. Avguštin MaUe in
da hrani izjemno arhivsko bogastvo tudi za zgodovino šol v Mežiški do lin~.
»Čas: marce 1914, kraja: Tolsti Vrh in Guštanj: Tri deklice so med sprehodom skozi
Guštanj tamkajšnjo učiteljico pozdravile v slovenščini . Učiteljica je otroke zaus tavila in
jih vprašala, v katero šolo in kateri razred hodijo. Učitelj v Tolstem Vrhu je deklice za
kazen pustil v šoli klečati nekaj ut. Zatem so bile v šoli še zaprte in so morale ves čas
stati med ozkimi klopmi. Preden jih je učitelj pustilodici, so morale obljubiti: »v
prihodnje bom pozdravljala po nemško.« Izrecno in ponovno jim je ukaz~ll, da morajo v
Guštanju vsakogar pozdraviti v nemščini in jim zagotavljal, da v tem kraju nihče ne
razume slovensko. Poleg tega jc za istega učitelja znano, da otrokom vedno znova
vsiljuje prodajo Slovencem sovražnih knjig Nemške šolske zvczc.«
Zgodba je dovolj poučna, da spoznamo koroško šolsko vzdušje, ki ni moglo
prenašati slovenskosti niti v uradno slovenskih šolah in niti v tistem času, ko je
Franjo

določen o
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dunajsko ustavno so di šče tudi po zasJugl občine Tolsti Vrh urrakvisuč no s l že odpravilo
kot neustavno kršenje pravic Slovencev do ljudske šole v svojem materinem jeziku.
Po zapisu v šolski kroniki se da sklepati. da so na šoli zlasti v Pečnikovem obdobju
poučevali šc Karl N agy, Josef N(auri č, Johan Graseli. Josef Bohm (bolj verjetno Bohm,
ki smo ga na šli že v Popotnikovem koledarju), Marte CoolOn, Anna Luib, Franc
Grobclnig in Alojz Eberle. V letu 1919 je z ukinitvijo nemške šole po sklepu
jugoslovanskih šolskih oblasti namesto njih v Guštanj prišlo več slovenskih učiteljic:
Josipina lcih,Josipina Komel tcr nadučiteljeva hčerka Olga Pečnik
V času Pečnikovega upraviteljevanja jc bil lela 1911 pri guštanjski šoli ustanovljen
otroški vrt cc, ki jc seveda ravno tako kot šola moral biti docela nemški V šolski kroniki
(str. 3) bcrcmo: »Imcnova n je bil »Deutschcr .Kindcrgarten«. Vzdrževala sta ga občina
Guštanj in nemški Schulvcrcin, ki je sredstva prispeval s pogojem, da se otroke vzgaja v
nem škem nacionalnem duhu, čemur je rad ustregel krajni šolski odbor.(( Prva otroška
vzgojireljic:t je bila verjetno Elsa Kramarš, za katero v kroniki (s tr. 5) zvemo, da je bila z
drugimi nemškimi učitelji leta 1919 razre šena službe. Na njeno mesto je takrat prišla
slovenska otroška Ylgojiteljica Ema Kosijeva.
Razen vrtca je šohl v Pečnikovi dobi (resda že ob nj enem koncu) leta 1924 na novo
uredila mdi šolski vrt, za katerega vemo že iz Popotnikovega koledarja iz leta 1892.
Upoštevati je treba dejstvo, da je šolski vrt bil v predzadnjem in vsaj šc večino zadnjega
stoletja sila pomembna učilnica v naravi in resnična zunanja podoba njenega ugleda. To
nam potrjuje še podatek, da so šolske oblasti za svoje vrtove imele posebno
nadzorništvo. Zatorej ni nič čudnega, da v na ši kroniki beremo: »Notranja ureditev vrta
se JC izvršila po mlčrtih vrtnarskega šolskega nadzornika Andreja Skulja« (str. 4). Naj
dodamo, da se je šolsko vrtnarjenje leta 1927 po odloku šolske oblasti prvič razširilo v
pogozdovanje; v ta namen je bil vpeljan posebni »dečji danK
Janko

Gačnik,

Zapisa~

ravnatelj v obeh Jugoslavijah

smo že, da je vodstvo šole za Pečnik om leta 1925 prevzel (v časti nastarejšega
Janko Gačnik. fstega leta so bili v novi krajevni šolski odbor izvoljeni: načelnik
Luka Juh, delavec v jekla.rni, Filip Krajger, Lovro Kuhar (prežihov Voranc). uradnik v
jckhlrni, Jožko Borštner, tajnik socialistične stranke in Ivan Scbmautzer, mesar
(Kronika, str. 6). Začetno obdobje Gačnikovega vodenja zaznamujela dva pomembna
dogod ka v letu 1927, ki sla po vsej veqetnosu bLla med seboj povezana: )~Februarja
1927 se je ustanovil pripravljalni odbor za usmnovilev obrtno - nadaljeval ne šole v
Guštanju, ki je bila otvorjena slovesno po sreskem poglavarju R.ihardu Koropecu. Na
hodnikih in v VI. razredu se je napeljala električna luč .«( (Kronika. str. 4.)
Naslednji pomembni pridobitvi naše šole sra bili najeti prosto ri v novozgrajenem
Sokolskem domu za telovadnico in slavnostno dvoranico leta 1931 ter gospodinjsko
nadaljevaina šola, ki )I •.• se je usranovila leta 1932 po prizadevanju učitelj s tva( (Kronika,
srr. 8). Njena prva učiteljica je postala otroška vrt.naoca Zofija Konečnik. Še bolj kot
telovadnica je šoli takrat koristila dvorana z odrom za čedalje števil.nejše šolske kulturne
prireditve. O tem sicer ni podrobnejših podatkov, a še bolj nam je žal, da jih ni niti za
obrtno niti za gospodinjsko nadaljevaIno šolo, ki sta nedvomno bili vsaj delna uteha in
dobro nadomestilo za na Ravnah močno pogrcšano meščansko šolo.
uči relja)
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Pod Gačnikovim vod stvom je bil narejen nov korak. Leta 1936 je bila z uveljavitvijo
posebne swpnje »narodne šo!c« po določilih omenjenega jugoslovanskega šolskega
zakona proglašena za sedemrazrednico. 12
Tomažičeva Kronika pa s precejšnjim posluhom obravnava tudi med obema
vojnama šc vedno občutljivo vprašanje preostalega ravenskega nemšrva. To jc povsem
razumljivo, saj je čedalje močnej ša železarska industrija skupaj z obsežlUmi gozdnimi
površinami osrala v nemških rokah družine grofov Thumov, ki so še naprej
gospodovali na guštanjskem gradu. Poleg nekaterih drugih njihovih proizvodnih
obratov so Thum.i s tcm obvladovali veliko večino delovnih mest v gušlanjskem
predelu lv(ežiške doline, kot so jih v gornjem delu Angleži z lastništvom mežiškega
rudnika. Zatorej ni nenavadno, da so med znanimi predplebiscitnirn.i boji maja 1919
Nemci oplenili predvsem šolo, ki je pred tem že delovala kot popolnoma slovenska.
Leta 1927 so » .•• tukaj šnji Nemci in ponemčenci ali v nemškem duhu vzgojeni Slovenci
zaprosili za tri para.lelke z nemškim učnim jezikom. Zasliševanje strank je pokazalo, da
ni v Guštanju ruti IS pravih nemških otrok, kaj šele 3D, za katere bi se mogel uvesti po
zakonu komaj en sam paralelni razred.
Prošnja je bila od ministrstva za prosveto
odb1ta.« (Kronika, str. 7.)
Da je takrat glede na njihovo gospodarsko moč v Guštanju Nemcev v resnici bilo
razmeroma malo, nam potrjujejo podatki izrednega ljudskega štetja leta 1931 . Od 1296
prebivalcev so jih našteli samo 35, kar je 2,7 %. Jugoslovanov (=Slovenccv) je bilo
1252, en Madžar in 8 drugih narodnosti (KJonika, str. 8) Za slovensko - nemške
odnose v kraju pa je značilna nekdanja dejavnost nem ške šolske zveze (Schulverein), ki
je hotela prodreti rudi v docela slovenske šole, kot smo to videli na primeru iz ljudske
šole v Tolstem Vrhu. Nemško društvo je spodbudilo nastanek podružruce slovenske
narodno obrambne prosvetne družbe Cirila in Metoda. Njeno petdesetletnico (1889 1939) je guštanjska šola proslavila v jubilejnem leru konec oktobra (Kroruka, str. 11).
Kako temeljito pa so Nemci aprila 1941 spet prevzeli guštanjsko šolo, bomo v
osnovnem orisu spoznali malo pozneje.
Zakaj je bil Gačnik leta 1937 razrešen upraviteljske službe in preimenovan v učitelja,
iz šolske kronike ni naravnost razvidno. Še najbolj verjetno moramo to pripisati
takratnemu valu odstavljanja preveč svobodom.isclnih ravnateljev in njihovega
zamenjavanja z bolj pravovem.imi skladno s politično prevlado klerikalnih stranJe
Vsekakor je na šoli naprej in uspešno deloval kor učitelj ul pevovodja, pa rudi zunaj šole
v različnih odborih kot društveni prosvetar, kakor so takrat imenovali ti ste od bo mike,
ki so bili najbolj zadolženi za delo s šolsko mladino . .Kronist r"r. Tomažič izrecno navaja
(str. 12), da je bil Janko Gačnik kot zastopnik koroških Malgajevih borcev ob nemškem
napadu na Ceškoslovaško celo vključen v guštanjski narodno obrambni odbor.
Da je vsekakor bil ugleden koroški šolnik, nam v najlepši luči potrjuje zapis dr.
Franca Sušnika v Koroškem fužinarju spomladi 1965 ob Gačnikovi sedemdesetletnici.
Sušnik je počastil t.ridese t let njegovega učiteljevanja (dodajmo: in upraviteljevanja) od
1920. do 1950. leta in njegov boj za slovensko Koroško s poudarkom, da je
»jugoslovanski patriotizem vnemal v svojih učencih in mnogorerih dru štvih. ki jim je bil
predsednik, rajnik, režiser, vllditclj, pevovodja in prosvetar. Po osvoboditvi so nove
Ravne vzkipele. Gačnik je bil upravnik dijaŠkega doma, (spet) upravitelj šole, tajnik

12

Š. Singer, navedeno Jdo str. 148-149.
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Zveze borcev, režiral je igre. vadil in vodil je pevce, z ženo i\1iro povsod prisoten
prosvetni delavec.« 13

Pomemben vir zapisnik o nadzorovanju šole
Tu si bomo v kratkem povzetku ogledali »Zapisnik naclzO[Qvalne konference, ki se je
vdila ob priliki nadzorovanja šestrazredne osnovne šole v Guštanju dne 20. 6. 1927.
Predseduje g. sreski šolski nadzornik Peter Nročnilu~
Zapisnik nam je dostopen v vedno dobcodošlem gradivu Slovenskega šolskega
muzeja. Pustimo ob strani dejstvo. da je bil Peter Močnik izredno zaslužen koroški in
vseslovenski šolnik, ki je pedagoško delo od učitelja do upravitelja opravljal na obeh
straneh krivične koroške meje (v letih od 1920 do 1925 je vodil našo tolstovdko šolo)
in preko okrajnega napredoval do banskega šolskega nadzornika; dovolj naj nam bo, da
se opremo na tisto, da nam njegov temeljit zapisnik omogoča dober vpogled v
organiziranost in izvedbo pouka na naši šoli v šolskem letu 1926/27 rcr celo v
predmetnik, po katerem je potekal. V začetnem delu zapisnika najdemo podatek, da je
takrat šola imela skupaj 215 učencev (88 dečkov in 11 7 deklic). To nas pravzaprav
preseneča, če pomislimo na njihovo število v že davnem leru 1892, ko jih je bilo kar
268. Za nekdanje čase slabega šolskega obiska nas v boljšem smislu lahko preseneti še
navedek, da jc bilo na dan nacizora v šoli 184 učencev ali 91 % (no, ta odstotni izračwl
je napačen, moje računalo mi kaže samo 85,58 %).
V uvodn.ih točkah je zapisano, da sta šolsko poslopje in oprema po razredih v
dobrem stanju, snaga v njih ter v otroškem vrtcu pa v redu. S šolskim vrtom nadzornik
ni bil ravno zadovoljen, saj zvemo, da je v redu le zelenjavni del, drevesnica in
sadovnjak pa nc. Z učili je šola prav dobro preskrbljena, kar venalci meri velja za
preskrbljenost otrok z učnimi potrebščinami. Učiteljska in mladinska knjižnica sta
dobro založeni.
Poleg upravitelja Gačnika, poučeval je 6. razred , so se konference udeležili učitelji
Jožko Zega, Ožbe LocIrant, Ema Kotnik Duh, Olga Pečnik in Marija Jugovič ter
,rrtnarica Zofka Konečnik, kar nam ponovno potrdi, da je bil otroški vrtce še vedno
ses tavni del šole. Če sklepamo zgolj po datumu konference, bi si morali misliti, da je
imel šolski nadzornik s prisostvovanjem pouku pri vseh naštetih močno zahteven
delovni dan. Seveda pa je to v resnici potekalo drugače. Vsakega učitelja in vrtnarico je
obiskal na delu v razredu pri vseh učnih predmetih, kot to izpričuje vestno sestavljen
konferenčni zapisnik, ki ga je po tedanjem načinu dela nadzornik za vsak razred
posamično večinoma oblikoval sam. Ker je bil pri vseh učnih urah v vseh razredih, je
dejansko za vsakega od učiteljev potreboval skoraj ves delovni dan; kdaj se je to
dogajalo, pa iz našega zapisnika ni razvidno kot tudi ne, ali je kateri razred morda imel
popoldanski pouk in bi LOrej nadzornik lahko celo opravil dva razreda na isti dan .
Zanimivo je opaziti še, da se nadzornikove ugotovitve obravnavajo v najobsežnejšem
razdelku zapisnika z za današnje prilike ne najustreznejšim naslovom Pripombe k
UČnemu uspehu v posameznih razredih.
Vzelo bi nam preveč prostora, ko bi ru povzemali vsak razred. Da bi dobili vSllj
približno llsrrezen vpogled v delovanje takratnega nadzora, si bomo kot najnujnejše
ogledali samo upraviteljev razred in otroški vrtec s povzetkom nekaterih drugih

n Dr. Franc
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splošnih ugotovitev v sklepnem delu zapisnika, še pred tcm pa naj navedem le še število
učencev po razredih, ki v obravnavanem šolskem letu niso imeli vzporednic: 1. t.: 59, 2.
r.: 38, 3. r,: 33, 4. C. : 31,5. r.: 22 ter upraviteljev 6. razred rudi samo 22 učencev.
V Gačnikovem razredu so dekleta s številom 12 imela večino. Na dan nadzorovanja
je bilo pn pouku 20 učencev. Od predmetov konferenčni zapisnik na prvo mesto
postavlja tako imenovane realije, h katerim so (tudi po razlagi v Slovarju slovenskega
knjižnega jezika) takrat spadati prirodopis, zemljepis in zgodovina. Danes lahko rečemo,
da gre za nenavaden sklop naravoslovja in družboslovja. Pri naši učni uri je bil očitno
na vrsti samo zemljepis, katerega učno snov so učenci po večini samostojno
pripovedovali, le govoriti bi naj morali glasneje. Ponavljalo se je o Balkanu, o
slezenovcu v Ameriki (koliko le vejo današnji šestošoici o tej divji ali okrasni in rudi
zdravilni rastlini?) in o vulkanih.
Natančnejše so ugotovitve pri računstvu. kjer najprej beremo, da je bil učni smoter
dosežen, v nadaljevanju pa: )}Važnejši nego račun teles je računanje telesnine (danes
rečem o prostornine) soda oziroma odsek stožcaK Toda gotovo nas ob dejstvu. da
vendarle gre zgolj za osnovno šolo. še bolj preseneti nadzornikovo mnenje ali že kar
navodilo z nedvomno oporo v učnem načrtu: »Porrebno je uvajanje v knjigovodstvo«.
Sledi jezikovni skJop, ki ga pričenja jezikovni pouk: »Čitanje prnv dobro , le kdaj
nekoliko prehitro. Ne pozabimo naših velmož! Memoriranje (danes pač recitiranje. ki
pa nl pomeni na pamet naučeno in povedano učno snov) je bilo nekoliko prehitro, sicer
prav dobro. Deca naj piše razne pošme vrednostruce.« V razdelku Pisni izdellci najdemo
navedek o vpisanih 22 spisih in petih jezikovnih vajah, [Oda pisave bi mogle biti ličnejše
v sicer čistih zvezkih. Učitelj pa je svoj del naloge opravil v celoti, saj so vse naloge
popravljene. Nadzornik je dodal šc slovniški pouk, ocenjen s presojo, da so uspehi na
tem (nedvomno najzahtevnejšem) področju prav dobri.
Dodan je šc srbohrvaški jezik, ki po takratnem uradnem naziranju ni spadal k tujim
jezikom (in jih potemtakem v osnovni šoli sploh niso poučevali, saj drugih ni bilo v
predmetniku), marveč je skupaj s slovenskim jezikom tvoril zgolj drugi sestavni del
enornega državnega jezika. Docela zadovoljen nadzornik Z njim ravno ni bil, ker
beremo: »Uspehi prav dobro; potrebne so pismene jezikovne vaje.« Nobenega dvoma
ni, da so slednje za slovenske kmečko delavske o[[oke s cirilico bile dovolj [[d oreh, po
nekaterih koroških šolah pa tako osovražene, da so se jim kar celi razredi naravnost
upirali.
Preostaneta še risanje in petje. Prvega je predmetnik, kot kaže, pojmoval širše, ker
nadzornik ob ugotovitvi, da učitelj z risbami po naravi učence preobremenjuje s
pretežkimi predmeti (=torej prezahtevnimi za učence), naroča : )}Treba ozira na ženska
ročna dcla.« Tudi nt sledi blagohotno mnenje o sicer zadovoljivill uspehih. f...(anj dvoma
o tem je pri petju, ki da je dvoglasno in prav dobro. goji pa se rudi cerkveno petje.
Okrajni šolski nadzornik P . Močnik se je podal še v otroški vrtec. Vpisanih je bilo
42 o[[ok, kar je v približno ustreznem sorazmerju s številom učencev v 1. razredu,
vendar jih je bilo prisotnih samo 25 ali precej manj od navedenega dnevnega povprečja
30 do 35 ouok. Žal ne zvemo nič o starosti ali morebitnih starostnih skupinah vpisanih
otrok. ln strokovna ocena? Oglejmo si jo in ne pozabimo, da smo v lenI 1927:
nPriporočljivo ni, da poleti deca ves dan igra na prostem. Treba je tudi poleti gojiti
petje, pripovedovati memoriranje. Posebno važen predmet v otroškem vncLl Je
navajanje na pripovedovanje, ker je mnogo otrok, ki slabo govorijo slovenski, so
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tozadevne vaje jako potrebne. Uspehi so prav zadovoljivi in ročni izdelki prav dobri. Z
otroci ravna vnnanca prav Ijubeznivo.«
V sklepnem delu zapisnika so spodbudno ocenjeni še uradni spisi razrednikov in
šolskega upravitelja, priprava in izvedba učnih načrtov v posameznih razredih tcr
m eseč ne domače učiteljske konference, kot se je takrat [eklo šolskim študijskim
konferencam učiteljskega zbora, ki so nedvomno bile najpomembnejša oblika sprotnega
st.rokovnega izpopolnjevanja. Pripravljali so jih učitelji sami
Ker je bil kot sestavni del nadzorovanja ponovno omenjen šolski vrt, si oglejmo še
posebni obrazec o njegovem stanju, ki ga prav tako najdemo v posebni mapi
Slovenskega šolskega muzeja; praviloma jih ima ta ustanova vsaj z osnovnimi podatki za
vsako (sedanjo in nekdanjo) osnovno in srednjo šolo na Slovenskem. Tokrat dejansko
gre za Poročilo o stanju in oskrbovanju šol. vrta v šol. letu 1933 - 34, ki ga jc
poročevalcc Janko Gačnik na osnovi 25 postavk skrbno izpisal za neznanega oziroma
nenavedenega naročnika šolskih oblasti. Vsekakor je obrazec povsem slovenski - za
nepričakovano razliko od tistega, o katerem bo beseda malo pozneje.
Najprej zvemo, da je učitelj - vrtnar upravitelj sam in da ima šola vrt v najemu od
politične občine Guštanj. Vrt skupaj s čebelnjakom za tri panje meri dobrih 25 arov, od
katerih pa je še dobrih osem arav namenjenih zunanjemu te10vadišču in šolskemu
dvorišču. Stanje vrtnega orodja je pomanjkljivo, kakovost zemlje pa 2/3 dobra. V
drevesnici je raslo 60 še necepljenih d.ivjakov in 129 cepljencev, od katerih se jih je
uče ncem tistega leta darovalo pet ter 23 prodalo. Zelenjad se goji dobro, enako cvetlice.
Sodelovanje krajevnega šolskega sveta je ocenjeno samo zadostno, najbrž zaradi
njegovega komaj omembe vrednega denarnega prispevka 250.-din. Vrtnarski proračun
je namreč terjal precej truda in denarja: za nabavo orodja, popravo ograje ter nakup
drevesc, vrtnic, gnoja, gomoljev, dalij in gladiol, za kar se sicer troši nenaveden čisti
donos tega vrra, predvsem od prodaje cepljenk. Mcd ujmami in nezgodami, ki so teg~l
leta ovirale razvoj vrtnarstva, Gačnik vpisuje močno točo, voluharja in listno uš. Za
kakšne boljše dosežke bi šola potrebovala več naklonjenih pospcševateljev, a jih na
Ravnah ni bilo.
Ugotovili smo že, da za zgodovino ravenskega osnovnega šolstva nimamo na voljo
nobenega temeljitejšega starejšega ali mlajšega preglednega vira od tistega, ki se nam je s
prispevkom Slovenskemu šolskemu muzeju poleg pravbr povzetega zapisnika
nadzorovalne konference učiteljskega zbora k sreči ohranil v Tomažičevem rokopisu in
cipkopisu z datumom 26. VI. 1940. Glede uporabnih virov je veliko na boljšem že
sosednja prevaljska osnovna šola, še bolj pa šola v Črni na Koroškem, ki ima, ena od
redkih koroških šol, v svojem arhivu ohranjene vse kronike skupaj z lepo množico
dmge šolske dokumentacije celo iz zelo starih cesarskih časov.
Statistična

zanimivost v Slovenskem šolskem muzeju

Za šolski muzej pa je Tomažič 10. 9. 1940 izpolnil še obrazec Državne ljudske šole
Guštanj »Statistika narodnih škola u početku školske godine 1940/ 41«, torej za zadnje
šolsko leto, ki so ga šole še pričele v kraljevini in za slovensko šolstvo tako nesrečno
končale že pod nasilno nemško zasedbo. Gre za znano »jugoslovenarsko« listino, ki je
imela v srbsko hrvaški latinici samo prvo stran, preostale tri strani pa celo v cirilici.
Veliko nam pove že dvodel.ni pečat zavoda z državnim grbom kraljevine v sredini; na
levi strani je napis v latinici Državna narodna šola Guštanj, Srez Dravograd, na desni pa

42

RAVENSKO OSNOVNO SOLSTVO SLAVI TRISTOLETNICO

isto v cirilici. seveda z obvezilo »)školo« namesto slovenske šole. V posebnem okvirčku
jc označen naročnik podatkov: f!..1mistarstvo prosvete, Otsek za prosvetnu sratistiku,
IzdlInje Državne šrampari je Kraljevine Jugo slavije u Beogradu. Doslej sem imel v rokah
že precej mkšnih izpolnjenih obrazcev koroških osnovnih šol in resda šc nisem naletel
na nobenega, ki bi bil izpisan v cirilici, se je pa precej ravnateljev močno potrudilo, da bi
v izražanju skladno z duhom časa pri pisanju šolske dokumentacije in celo šolske
kronike bIli čim bolj enotno jugoslovanski Omenjeni obrazec pa jim pravzaprav ni
pUŠČIlI veliko izbire; morau so ga znati le prebrati, z izjemo naslovne strani so tako ali
rako vpisov:tli zgolj številske podatke.
Tomažičevi podatki izkazujejo, da še niti v zadnjem kraljevinskem šolskem letu ni
zaživel že leta 1937 odobren 7. razred. To sicer n.i bilo nič nenavadnega, saj so šolske
oblasti že v cesarskih č a si h v nasprotju s svojimi uradnimi sklepi pogosto zadrževale
razvoj šol na nižji stopnji z izgovori, da ni dovolj učiteljev ali pa - če so že bili - da
zanje ni denarja. Tako je še vedno vpisanih le šest razredov oziroma oddelkov, od tega
pet z enim razredom in eden s tremi, na naši šoli torej še vedno zadnji šesti razred z
učcnci od tega do zadnjega 8. razreda. Ker je šola s šestimi učitelji prcmogla dovolj
učilnic skupaj s prostorom za otroški vrtec, je samoumevno, da je bil pouk enoizmenski
in celodnevcn, kot jc označeno v ustreznem okencu. V vseh razredih se je poučevajo v
državnem (=slovcnskem) jeziku. Pri skupnem številu učencev je šola v primerjavi z
lelom 1927 napredovala razmeroma s)uomno: od rakratn.ih 215 na 246 otrok (1 19
dečkov in 127 deklic), kar je bistveno manj kot v primerjavah z drugimi šolami na
Koroškem, kjer so najbr.l skladno z gospodarskim razvojem doživljali večji dvig v
številu rojstev.
Po tem obrazcu se je nižja štiriletna stopnja imenovaja osnovna šola (imela je 156
učencev). Nižji stopnji je sledila dveletna višja narodna šola s 1. in 2. razredom s skupaj
90 učenci . Opazno je nesorazmerje med dečki in deklicami, ki je v skupnem številu
učencev šo le dokaj uravnot eženo z majhno dekliško večino. Na nižji stopnji imajo
skromno večino še dečki, v najvišji skupini pa je v razmerju 38 52 dekliška večina
najizrazitejša. To nas izrecno opozarja, da so dečki zaradi učne neu spešnosti v precej
večjem številu končevati šolsko obveznost v bistveno nižjem razredu od deklic.
Učencem sta namenjeni še dve razpredelnici, v katcrih pa je M. Tomažič brez
kakršnega koli pojasnila skupno število učencev povečal na 347. Morda je precej
pretirano VŠteJ število otrok v šolskem vrtcu, vendar tega ne moremo preveriti, ker pač
nimamo ohranjene šolske kronike, ali pa se je pač, pa nam naj bo lo še tako
nerazumljivo. enostavno zmottl. Vsekakor samo števi lo učencev tu ne vpliva na
vsebinsko zanimivost, razvidno v teh razpredelnicah iz odgovorov na obe vprašanji. Po
enem od njiju so po veroizpovedi vsi rimokatoliki (v stolpcu samoumevno navedeni na
drugem mesni - za pravoslavnimi. naštetih pa je še šest drugih veroizpovedi ter na
koncu ))brez vere«). Se bolj zanimivo je brati, da so po drugem odgovoru vsi učenci
))Jugoslovenj«. .Kraljevine v zadnjih letih njenega obstoja potem takem sploh niso več
zanimala številčna razmerja v ))troedinem jugoslovenskem plemenu« in to toliko manj,
ker je z vsiljeno cirilico žc tako bilo zelo jasno, kdo naj bodo vsi )Jugosloveni(1. Zato pa
jim v stolpcu sled i še nič manj kot 15 drugih narodno sti, poleg drugih tudi Ne mci in
zdaj nam jc šc bolj jasno, da Tomažič ni navedel oziroma upošteval nobenega, le da nc
vemo, ali ga res ni bilo ali ga upravitelj ni hotel priznati.
Iz posebne razpredelnice zvemo. da šola nima posebnega oddelka za defektne
otroke. Tu je dvomov manj: Nekaj jih je gotovo biJo, le da jih niso s tati stično
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prikazovali. Največkrat so se pojavljali med tistimi u čenci, ki so po večkratnih
ponavljanjih razredov šolsko obveznost končali v najnižjih razredih.
Na podoben način so prikazani podatlci o učiteljih . V prvi razpredelnici jih je skupaj
Z otroško vrtnarico in veroučiteljem (duhovnikom) vpisanih osem. V naslednjih dveh je
veroučirelj izpu šče n; od preostalih sedem, med njimi so štiri ženske, so po narodnosti
vsi tako kot njihovi učena ))Jugosloveni«( in po veroizpovedi vsi rimokatoliki.
1941-1945: Izkoreninjenje slovenstva se

prične

v ponovno nemški šoli

Tomažič

je vprašalnik datiral le malo pred nemško zasedbo Jugoslavije v istem šolskem
Ta del ravenske šolske zgodovine nam je z zapisom L 1941 - 1945 v šolsko
kroniko po osvoboditvi leta 1945 ohranil učitelj in začasni vodja še vedno oziroma
ponovno zdmžene guštanjske in tolstovrške šole Ivan Ferk. Po njegovih podatkih se da
sklepati, da se od zadnjih predvojnih učiteljev okupatorju ni nobeden udinjal za šolsko
službo, kot rudi, da je bil prvi nemški upravitelj Roman Meyer, za katerega Ferk napiše.
da ... ))je deloval že pred prvo svetovno vojno na guštanjski šoli. ru je ostal do 6. 3. 1944.
ko mu je sin padel na fronti«. (Kronika, str. 14.) Skupaj z vodjem tolstovrške šole (bil je
Reinhard Gohschnigg, sin nekdanjega nemškega učitelja v Kotljah) sta bila zloglasna in
zagrizena nacionalsocialista in terorista, ki sta za vsako izogovorjeno slovensko besedo
šolarje neusmiljeno telesno kaznovala (str. 15).
Za Meyerjem sta šolo vodila Otto Kainitzer in Johanna Berger. Bolj ali manj
sp lošno znane podrobnosti ponemčevanja koroškega ljudstva, "osvobojenega
jugoslovanskega jarma", ki jih sicer Ferk opisuje zelo natančno , bomo ru pustili ob
strani. ker so podobne žalostnim izkušnjam dmgih zatiranih krajev. Pov.l:amem naj le,
da je nasilnemu porujčevanju služilo celotno vzgojno in izobraževalno delo od vrtcev
preko redne osnovne šole, razširjene s prvinami poklicnega šolstva, do številnih
jezikovnih in strokovnih tečajev za odrasle. Nemški uspehi so bili skromni - z izjemo
večje dovzetnosti pri najmlajših, z življenjsko zrelostjo udeležencev pa je krivulja strmo
lChl.

padala.
Ker jc šolske stavbe čedalje bolj uporabljalo nemško vojaštvo, je bila v šolskem letu
1944/45 najprej izpraznjena tolstovrška šola, ki se je združila z guštanjsko, kar je bilo
toliko lažje, ker je bil šolski obisk čedalje slabši Kmalu zatem je morala svoje prostore
nemški vojski oddati še guštanjska šola. Poučevala se jc v nekdanji stari šoli in po trških
gostilnah - po vsej verjetnosti kar do nemškega umika 5. maja 1945. Po osvoboditvi so
isti zasilni prostori še nelulj mesecev služili slovenski šoli, ki se je v dokaj nepopolni
obliki pričela 12. jtuuja 1945.
O dejanski izvedbi rednega pouka po razredih in o predmetniku v kroniki ni
zapisano nič. Enako nedorečen je I. Ferk pri podatkih o učencih. Vsaj nekoliko si ni
lahko pomagamo s poročilom, ki ga je 2. 11. 1946 na osnovi enotnega vprašalnika
napisal za Slovenski šolski muzej, čeprav nas najprej preseneti z navedkom, da se
podatki nanašajo na osnovno šolo v Guštanju, s katcro da sta po osvoboditvi združeni
še nekdanji šoli v Tolstem Vrhu in Zelenbregu14. Za slednjo (ustanovljeno leta 1910 za
razbremenitcv tolstovIŠke šole) to še lep čas ne bo veljalo, saj je ostala podružnica do
leta 1949, ko je celo postala samostojna. Ukinili so jo leta 1963, kar lahko pojmujemo
IJ O ris:lvi tebra krnjevnq,'ll imena: Leksikon Slovenska kr",jcvna imena uporablj:l obliko Zeleni Breg s
pripombo. J", je Zdcnbreg. zclenbrdki knjcvna raba kot t\ldi Šclcmpcrg. šclcmperiiki, CZ 1985. str. 3.19-340,
cnnko tuJi Enciklopctlijn Slovenije 10, tvU< 19%. str. 99.
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rudi kot združitev. Pri podatkih o učencih v času nemške zasedbe jc za vse tri šole sicer
namnčen (če mu oprostimo, da se je pri seštevku zmotil za stotico). ni pa zapisal, na
katero šolsko leto se nana šajo in le domnevamo lahko, da po vsej verjetnosti za

1941 / 42:
Guštanj
Tolsti V.h
Zelenbreg

Skupaj

136 m. + 161 ž. =
61 m. + 37 Ž. =:;
23 m. + 19 ž. =
220m.+217ž.=

297
98
42
437

Podatki so vezani na navedek, da je bila guštanjska šola šcs lrazredna, tolstavrška dvain še!cnperška enorazredna.
Najskromnejši je Ferk začuda v razdelku Stanje šole do 15. oktobra 1945. ki ga je
vendarle vsaj posredno že sodoživljal. Za število oddelkov je (negotovo in s
popravkom) napisal štiri, zatem pa brez kakršnih koli členitev, da je bilo vpisanih 280
otrok. V primerjavi z gomjimi številkami to lahko pomeni zgolj guštanjsko šolo brez
obeh »združenih« podružnic. Navedek o štirih oddelkih potrjuje podatek o štirih
učiteljih in kar neverjetno je, da nam ob številnih predvojnih in medvojnih imenih ni
zapisal še njillovih. Šolarsko in učiteljsko knjižnico s po spoštljivimi več kot 600 in 800
primerki so Nemci breobzUno uničili, zaradi česar je bilo njuno stanje konec leta 1946
še vedno bolj ali manj enako žalostni ničli. Za šolsko poslopje pa zvemo, da so ga
Nemci preuredili v bunker in da ga je učiteljsrvo z otroki, množičnimi organizacijami ter
kovinarji uspo sobilo za pouk. Iz odgovora na zadnje vprašanje je razvidno, da šoli
najbolj primanjkuje mizic in klopi, ki odgovarjajo higienskim pogojem ter učnih
pripomočkov - knjig, slik in učil za vse predmete.
Kakšnega od malo prej pogrešanih podatkov nam je 1. Ferk k sreči zapisa.l v kroniki.
Prej šest razredna je guštanjska šola poleti 1945 pričela delovati kot dvorazredna s
poučevanjem predvojne učiteljice Josipine Krivograd in z novo učno močjo Maksom
Dolinškol11. Nekaj pozneje se jima je pridružila še Marija JoslI. O razporedu učencev v
oddelke ne zvemo nič, pač pa, da je šolo obiskovalo 271 otrok ter da je povprečni šolski
obisk dosegel (za tiste čase zadovoljivih) 80 %. To medpočitniško slovensko šolsko leto
Ferk zaključi: »Smorer pouka je bil olajšati prehod iz tuje, na domačo šolo. Zato je bilo
na jveč časa posvečenega materinemu jeziku tcr duhu časa, ki je nastal«. (Kronika, str.

17.)
Najnujnejše o šolah Tolsti Vrh in Zelenbreg
Odločil sem se, da tu s pomočjo gradiva v Slovenskem šolskem muzeju, ki žal v
najboljšem primeru seže do lera 1946 (v našem primeru pa le do 1941). vstavim
najnujnej ši celostni vpogled v zgodovino šol Tolsti Vrh in Zelen Breg do osvoboditve.
Za kaj več nimam virov, predvsem pa menim, da to za moj sedanji namen zadošča.
Vemo že. da je bila tolsrovrška šola ustanovljena leta 1906 kot podružnica guštanjske
šole in da je bila leta 1907, ko je bila stavba zanjo zgrajena, osamosvojcna. Takrat je
postala (in ostala) dvorazrednica. Njen prvi učitelj in nadučitelj je biljohan Zeichen. Po
prevrant ga jc leta 1919 kot nadučitelj najprej zamenjal Vinko Okorn, ki je kmalu bil
imenovan za nadučitelja na prevaljski šoli, na njegovo mesto POl je prišel Ivan Križnik.
Ostal je le do novembra 1920, ko je šolo prevzel Peter Močnik, prejšnji upravitelj šole v
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Pliberku. Zapisali smo žc, da je konec leta 1924 bil imenovan za sreskega šolskega
nadzornika za okraj Dravograd. Januarja 1925 je tu pasral nadučitelj Rudolf Šimon z
guštanjske šole in ostal do ukinitve slovenske šole ob začetku nemške okupacije lela
1941. V že znanem jugoslovenskem statističnem poročilu za šolsko leto 1940/41 navaja
podatke, da imajo v nižji osnovni šoli 75 učencev, v višji narodni šo li pa "17 oziroma
skupaj 92 (49 dečkov + 43 deklic). Ti podatki nam povedo, da so njeni učenci lahko tu
končali osemletno šolsko obveznost. Vsi so bili Slovenci (=J ugoslovcn.i) in rimo
btoliki.
Bolj nejasna je začetna zgodovina šole na Zclenbrcgu. V njeni sila skromni muzejski
m 'lpi najdemo nepodpisani povzetek brez jasnega odgovora, od kdaj je v kraju,
nepodpisani skromni oris njene »zgodovine in razvoja« pa skup~lj s statističnim
poročilom 1940/41 navaja ustanovitveno letnico 1937. Menim, da je oris zgolj priloga
statistične listine, ki jo je podpisal šolski upravitelj Leopold Veber. Prikazuje se nam za
prvega stalnega učitelja v šoli, »ki nima svojega poslopja, začasno ima le v najemu učno
sobo in stanovanje za učitelja pri posestniku Ivanu Rancu«(. [z omenjenega obrazca
razberemo, da je v zadnjem predvojnem letu na tej enorazrednici bilo 46 učencev na
nižji stopnji (od L do TV. razreda) ler 6 na višji stopnji ali skupaj 52 učencev (30 moških
+ 22 žensk). Tako vidimo, da so otroci tudi tu lahko opravili osemletno šolsko
obveznost.
Večina dmgih virov se začetni letnici izogne, Slovenski krajevni leksikon (1980) pa
ima neutemeljen ali kar nesmiseln podatek z letom 1867. Tone Sušnik v že navedenem
zborniku Med Peco in Pohorjem (1965) in Alojz Prisravnik (1997) pa ustanovirev te
šole nedvoumno postavljata v leto 1910, ko je do nje prišlo, da se razbremeni
prenatrpana matična šola Tolsti Vrh in bolj oddaljenim strojanskim otrokom šolo vsaj
nekoliko približa. Pristavnik tudi piše, da je tej ekspoziturni (= izpostavni) šoli od leta
1910 dajala streho kmetija Vogelnik in potemtakem do leta 1937, ko se je šola preselila
na kmetijo Račel Y Kako je bilo med okupacijo? Za Tolsti Vrh nam je že znano, na
Zelenbregu pa šola ni delovala.
Za preostali del novejše ravenske šolske zgodovine bomo tu - največkrat s pomočjo
kronike OŠ Prežihovega Voranca - zapisali le nekatere najpomembnejše podatke in
dogodke.
Šolsko leto 1945/46, prvo celo po osvoboditvi, ki g.. je Ferk opisal na nič manj kot
desetih natrpanih straneh, je trajalo od 15. 10. 1945 do 30. 6. 1946. Šolski upravitelj je
bil Franjo Šebart, poučevali pa so še Katarina Šebart, ?vilra Gačnik, ?vlarija Jostl, Ema
Kotnik ter Leopold Veber. Po njihovem številu sodeč je bilo na šoli spet šest oddelkov,
v katerih je bilo ob koncu pouka vpisanih 282 učencev. Ob 53 ponavljaldh jih je bilo
uspešnih 229 aji 81,2 %.
Otroški vrtec je Z 39 otroki pričel delovati 1. 2. 1946.
Tu nam Ferk, ne da bi pojasnil, kaj se jc zgodilo z združitvijo šol, ki jo je omenjal
prej, zapiše, da sam deluje kot šolski upravitelj v tolstovrški šoli. Poučevati mu pomaga
žena Leopoldina. Koliko učencev sta imela, ni navedel. Dolgo tam tako ali tako nista
ostala, že spomladi 1946 sta bila premeščena na guštanjsko šolo, s katere sta pred tem
odšla Šebartova, ker je on bil imenovan za okrajnega šolskega nadzornika v -Murski
Soboti. Očitno je L Ferk vsaj začasno za njim prevzel rudi upraviteljstvo, nenavadno pa
17 I\lojz Pristl:ivnik, PrcgleJ %godO\·jm: osnovnq,l"J. šolstva na Ramah na Korošktm, OŠ Prl'Žihovcbt:t Voranca
Ravne, 1997, str. 23.
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je, da tega v kroniki ne omenja. Namesto tega podrobno opisuje voditelje in delovanje
organizacij, lu so uspele Guštanju pridobiti gimnazijo (dejansko se
je to zgodijo že v lent 1945) in ji z udarruškim delom narediti potrebne prostore, ki so
jih odprli 14. okrobra. Posebno nas preseneti z navedkom. da sta največ zem lje bivših
posestev grofa Thurna dobiJa ravno gimnazija in dijaški dom (Kronika, str. 25). Šele
zatem se vme k svoji ~oli s prikazom prvega okvirnega učnega načrr3. ki ga je domača
učiteljska konferenca predelala za vse razrede takratne začasne sedemictke. ki jc bila pač
nujni izhod iz povojne stiske, v kareri se je znašlo slovensko šolstvo zaradi porušenih
stavb in pomanjkanja učiteljev.
Tolstovrška in guštanjska šola sta bili uradno združeni 1. 4. 1946. Poglavitni razlog
je itak odpadel že leta 1918. Po mnenju Maksa Dolinška, znanega učit elja in muzejskega
delavca, je v stari] ugoslaviji tolstovrška šola ostala samos[Ojna zaradi odpora okoliškega
prebivalstva, ki jo je ustanovilo in financiralo. Z zdntžitvijo obeh šol se je število
učencev povečalo na 336 (po 168 dečkov in deklic, kar je zanimiv podatek zlasti zaradi
kasnejših velikih razhajanj med obema skupinama). Stavba tolsfOvrške šole pa je poslej
nudila streho tako otroškemu vrtcu kot še lep čas za reševanje prostorskih težav
osnovne šole. Šola Zelenbrcg je še naprej delovala kot ekskurendna enota. Ta v
današnjih časi h že skoraj pozabljen izraz dejansko ponazarja nejasen status takšne
ne samostojne šole s skrčenim obsegom že tako nerednega pouka zaradi nestalne
učiteljske zasedbe; vse to je v precejšnji meri in zlasti v preteklosti veljalo tudi za to
našo šolo. Kakor smo že rekli, jc bila formalno samostojna od 1949 do 1963.
Za šolsko leto 1946/ 47 je kroniko podpisal novi upravitelj Janko Gačnik, ki je še
vedno šestrazredno šolo prevzel od začasnega upravitelja L Ferka 20. 2. 1947 (z
odlokom OLO Prevalje Fer.k razrešen, Gačnik postavljen, Kronika, str. 28). Tako je
'uveljavljeni šolnik spet postal vodja svoje nekdanje šole in tokrat upraviteljeval do
nekoliko predčasne upokojitve 31. 8. 1951. Skupaj s tem časom vodstvenega dela je
torej guštanjsko šolo v obeh Jugoslavijah vodil 14 let. Tu si bomo ogledali samo nekaj
značilnosti njegovega drugega upraviteljevanja, kot jih je sam zapisal v kroniko. Bili so
časi velikih težav zaradi pomanjkanja učiteljev, redni in tečajnišk.i učitelji pa so bili še
dodatno obremenjeni, ker jim je oblast nalagala številne izven šolske obveznosti.
Strokovno so se usposabljali predvsem sami v študijskih krožkih. na sejah
učiteljskega svera (=zbora), na nedeljskih tečajih, z medsebojnimi hospitacijami in v
sindikalnih skupinah. Oblast je sorazmerno kmalu vzpostavila šolski nadzor; šolo je
šolski nadzornik Rudolf Kobolt obiskal celo dvakrat. »Z doseženimi učnimi uspehi je
bil v glavnem zadovoljen. Tudi otroški vrtec je bil odlično ocenjen.«( (Kronika, str. 29.)
Pripravili so dva roditeljska ses tanka, na enem od njih je Janko Gačnik staršem govoril
o domovih igre in dela (=otroških vrtcih). Veliko so se pripravljali na prvi in drugi
koroški festival v Guštanju. Razcvetcle so se kulturne in kmalu še športne dejavnosti, ki
so dodatno obremenjevale učitelje. Ob vsem tcm je Gačnik:u uspelo prirediti veliko
ljudsko slavjc borcem za Koroško z odkritjem Malgajevega spomenika.
Premalo učiteljev je šola imela še nekaj naslednjih šolskih let. Ob čedalje večjem
številu učencev je to pomenilo čedalje večjo natrpanost oddelkov, ker ni bilo mogoče
sproti uvajati dovolj vzporcdnic. V šolskem letu 1947/48 jih je naša šola sicer že imela
za 1. r., vzporedni ci 2. razreda pa sta vseeno imeli po 54 in 55 učencev (1) in komaj kaj
manj jih je bilo v obeh tretjih razredih. Ker pa je šola morala ostati pri vpcljanill šestih
oddelkih, je bila prava posebnost njen združeni 4., S. in 6. razred (44, 17 in komaj 3) s
64 učenci . Kllko jih je Ferk zmogel poučevati, kronika žal ne omenja. Statistično so ta
množičnih političnih
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razred ob koncu preimenovali v četrrega z urcmeijilvijo. da učence pripravlja na vpi s v

1. r. (nižje) gimnazije. Tega leta so ob koncu pouka za prestop v gimnazijo prvič
opravljali posebni izpit. Opravilo ga jc 50
okoliščine

kar lep uspeh.

Prvič

učencev,

kar je glede na zgoraj omenjene

je v kroniki (str. 35) vpisan tudi celoten

učni

uspeh šole

- z 79,2 % ni bil zelo spodbuden.
Veliko učencev je živelo v hudi revščini, Ici jim je onemogočala redno obiskovanje
pouka zlasti pozimi, saj marsikdo sploh ni imel primerne obutve za naporno pot z
gorskili pobočij v šolo. Tu se je izkazala ljudska oblast in šoli oziroma bolje rečeno
njenim basim učencem podarila sro parov čevljev .
\! sekakor ne moremo mimo nenavadnega prehitevanja v vpeljavi imena Ravne
namesto Guštanja: »Z uredbo ministrstva za prosveto z dne 5. 4. 1948 je bilo ime
osnovne šole Guštanj spremenjeno v Osnovna šola Ravne na Koroškem. S tem aktom
se je naša šola znebila imena nemških fevdalecv »von Gutenstem«, ki so tlačili in grdo
izkoriščali naše pradedc na njihovi domači, slovenski zem.lji.« (Kronika, str. 39.) Tako
kronika, vendar je ime bilo pri roki, kajti zemljišče, kjer stojita dvorce Ravne in
železarna se je vsaj tristo let imenovalo Ravne (nem. Streieben). Šolsko poslopje
(današnja občina) pa stoji tik ob omenjenem zem ljišču in novega poimenovanja ni bilo
težko doseči. Kraj so preimenovali šele v letu 1952 ob njegovi razglasitvi za mesto.
Z razvrstitvijo razredov od 1. do IV. v šolskem letu 1948/49 je bila ravenska
osnovna šola skrčena na nižjo stopnjo, ker je njeno višjo stopnjo pač prevzela gimnazija
s poukom od 1. do IV. razreda v svoji nižji gimnaziji, kar v krajih z delujočo gimnazijo
ni bilo nič nenavadnega, čeprav je osnovna šola s tem postala nepopolna. Z
vzporednicami so zdaj delovali Že vsi razredi razen tretjega; tako je šola navzlic znižanju
statusa napredovala v številu oddelkov na sedem. Statistični podatki so popolnejši in
razvidnejši: Na šoli je 361 učencev (172 dečkov + 189 deklic), ob koncu leta pa celo
371. Uspešnih jill je bilo 297 ali 80 'lo. Slabši je bil 4. r., izpit za vpis na gimnazijo je
op ravilo samo 67 učencev od 98. V kroniki ne najdemo odgovora na vprašanje, kaj se je
dogajalo z neuspcšnimi kandidati; sam ne vidim drugega, kot da so razred ponavljali.
V kroniki je šc zapisano, da je na osnovni šoli na Zelenbregu. ki se je osamosvojila
m,lrca 1949, Okrajni ljudski odbor »za upraviteljico imenoval tov. Tasič Zofijo, ki je
pokazala velike vzgojne in organizacijske sposobnosti že kot učiteljica na tej šoli.« (s tr.
43) Poučevala je 43 učencev, najbolj verjetno od 1. do 4. razreda. Navzlic zahtevnemu
rednemu delu je istega lera z odliko opravila učiteljsko maturo.
Tudi to leto jc država najpotrebnejše oddaljene učence oskrbela Z obutvijo, za
slabokrvne pa je pričela delovati šolska kuhinja.
Poosvoboditvene razvojne težave šole zaradi nagle rasti
V šolskem Ienl 1949/50 je ravenska šola prvič imela po dve nporednici v vseh štirih
razredih. Ker niso več vštevati učencev z Zelen brega, se je število učencev zmanjšalo na
356 (168 + 188). Ob koncu pouka jill je bilo 363 in od njill je razred izdelalo 295 ali
81,3 %. lvllečoa kuhinja je za 120 polrebni.h otrok tokrat delovala vse šolsko leto.
Zanimiva je zabeležka o šolskem vrtu, na katerem so pionirji spomladi nasadili (bolj
verjetno, da posejali) 200 sončnic, ki so lepo zrasle, a kaj, ko so jih med letom veliko
obrali vrabci.
Upravitelj Gačnik je tega lera » ... organiziral tri razrede Šole za učence v
gospodarstvu za 51 učencev« (Kronika, str. 51). Uspešnih je bilo 80 % in nedvomno so
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med njimi bili tudi cisti, ki se niso mogli vpisati v gimnazijo. Zvemo še, da jc krajevni
ljudski odbor izvolil krajevni šolskI svet z nalogo. da skrbi za potrebe šole. Njegov
predsednik je posral Ferdo Ivartnik, delavec v železarni (su. 52).
Dokaj obsežen vpis je namenjen smrti Prcžihovega Voranca 18. 11. 1950, ki si je
nesmrtnost in večno slavo usrvaril kot pisarelj Požgan.icc, Sllmorastnikov ul Solzic (str.
53).
Naslednje šolsko lero, 1950/ 51, je bilo zadnje pod Gačnikovim vodstvom.
Formalno jc bila šola še vedno sedemletka in še vedno jc imda osem oddelkov pIVih
štirih rllzredov. Število učencev se je dokaj skromno povečalo na 375, v pnmerjavi s
prejšnjim letom pa nas preseneča fantovska večina namesto dekliške (194 + 181). Vsi
oddelki so spet imeli blizu 50 učencev, kar že zahteva tretjo vzporednico. Terja jo tudi
dokaj slab učni uspeh šole, izdelale so le tri četrtine učencev, za katerega pa upravitelj
celo z nekakšnim zadovoljsrvom zapiše: »Po prizadevanju učiteljstva in ponekod doma
učni uspeh ni izostal; ob koncu je napredovalo v višji razred, oziroma v prvI razred
gimnazije kljub strogemu poostrenemu merilu 75 % učencev«(. (Kronika, str. 58.)
Najrevnejše je mlečna šolska kuhinja hranila celo s simm, ki so ga dobi]j ))kot potrebno
pomoč iz Amerike«.
Nekaj najbolj uveljavljenih šolnikov Mežiške doline je v Jem letu prejelo visoka
državna odlikovanja; med njimi so bili dr. Franc Sušnik, .Karel Doberšek, Josip
HcrgouI. Danilo Nabergoj ler Mira in Janko Gačnik. Slednji je 10. avgusta 1952
vodstvo šole predal novemu (in nekdanjemu) začasnemu upravitelju Ivanu FerklI. V
pomoč mu je priskočil novo imenovani Krajevni svet za prosvero s sedmimi člani pod
vodstvom Avgusta Kuha~a, brata Prežihovega Voranca, ki je bil železarniški
uslužbenec ter uSlanovilelj in dolgoletni urednik pomembnega krajinskega glasila
Koroški fužinar.
Tako je šolsko kroniko spe t začel podpisovati Ivan Ferk. Po svoji vscbini v šolskem
letu 19S 1/52 že na začetk u (za najznači1nejšimi podatki o šolskem koledarju s poukom
od 1. seprembra do 24. jwlija) izsropa naslednji nekoliko zmedeni odstavek: ))Ccrkcv je
loč en a od dr'hve, šola jc postala ločena, zato z letošnjim letom duhovniki niso več
poučevali verouka v šoli.(( (Kronika, str. 64.)
Sicer se v orgaruziranosti šole še ni spremenilo ruč, ostala je oscmoddclčna
štirirazrednica. Le število učencev je pričelo hitreje naraščati, saj jih je skupaJ b110 že 397
(208 dečkov + 189 deklic). Najbolj opazna sta oba oddelka 1. r., ki sta vsak imela že kar
neverjel11ih 62 učencev. )Tcčno malo južinO(( jz medmuodnega otroškega fonda je na
šoli prejemalo 230 učencev. Vsi otroci pa niso bili redni obiskovalci šole in KLO je
moral sedem zanikrnih skrbnikov, ki so izkoriščali šolo obvezne otroke pri delu,
oglobiti z denarno kaznijo. Učni uspeh, ki sicer nikogar posebej ne skrbi, je bil s 75 %
ennko slnb kot prejšnje leto.
Sorazmerno kmalu je še v obdobju komaj prehodne meje prišlo do prve povezave z
zamejsko Koroško: »Učiteljico Leo Ferkovo so povabili koroški Slovenci v Svatne, kjer
je tri redne pomagala na prostem režirati Miklovo Za10.( Še istega leta so Korošci z
dmge straru meje prvič obiskali ku1turru festival na Ravnah. Kronist ni pozabil z
zanosom poča stiti napredovanja kraja v mesto.
Šolsko leto 1952/ S3 zaznamuje prva oblika predmetnega pouka v 4. Arazredu,
čeravno ne iz strokovnih, lemveč le zaradi izvedbenih razlogov. Razred ni imel svojega
nlzrednik~l in so si ga dmgi učitelji razdelili po dogovorjeruh predmetih. Vse je za teden
dni rcšila delovruh obveznosti gripa, ki je marca zaprla šolo. Manj pouka so imeli še
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naslednje šolsko lem, ki so ga pričeli komaj 10. septembra » ..• zaradi priprav na veliko
ljudsko manifesracija na Okroglici« (Kronika, str. 76). Število učiteljev se je povečalo na
deset, kar nam pove, da se je na toliko tudi število oddelkov in sicer tako, da je šola
dobila po tri v.tporednice v 1. in 3. razredu. Zdaj je na šoli že 432 učencev zlasti na
račun čedalje znatnejše moške večine (246). Dosegli so 79,6 odstotni učni uspeh .
V šolskem letu 1954/55 je šola s še večjim skokom v številu uč e ncev na 480 (282
dečkov + 198 deklic) s štirimi vzporednicami 1. razreda povečala število oddelkov na
12, ki so v povprečju še vseeno imeli po 40 učencev. Skupaj s prvo strokovno učiteljico
likovne vzgoje jih jc poučevala 13 učiteljev, pri čemer je bil upravitelj prvič oproščen
učne obveznosti Ferk je zapisal, da ima šola z všcetima vrtčevskima oddelkoma 14
oddelkov. zaradi česar je »Po predpisih oproščen razrednega dela« (Kronika. str. 84).
Učni uspeh so spet vsaj nekoliko popravili na dobrih 81 %.
Smo v letih precejšnje šolske neustaljenosti, toda najbolj buma doba se nam šele
bliža. Šolsko leto 1955/ 56 je bilo spet skrajšano s pričetkom pouka 6. septembra in
koncem že 10. junija. Poglavitna novost pa tiči v Ferkovem zapisu: ))$ sklepom občo lj.
odbora z dne 27. 3. 1956 je bil Otroški vrtec na Ravnah osamosvojen. Za upravnico je
bila imenovana vzgojiteljica tov. Zabel Ana.({ (Kronika, str. 95.) Naj tu vpišem še lep
primer sodelovanja šol: »)Šolarji iz Šmartna ob Paki so zbrali in poslali našim šolarjem
cca 1500 kg jabolk. Naši šolarji pa so se jim revanžirali z dragocenim orodjem za
čiščenje sadnega drevja« (str. 102). Dodajmo: Gotovo so jim ga izdelali domači železarji.
Število učencev je v naslednjem šolskem letu že drugič s 509 nekoliko preseglo
petstotico. Razporedili so jih v 13 oddelkov. Upravitelj je učni uspeh spet zapisal v
lestvici od odl do nzd po oddelkih tako nepregledno, da ni razviden skupni uspeh šole.
To leto pa je šele uvod v velike organizacijske spremembe zaradi uvajanja enorne
osnovne šole: Občina Ravne je 5. 8. 1957 (z veljavnostjo od 31. 7.) ukinila obstoječo
šolo in namesto nje ustanovila Osemletko 1 in Osemletko II. Obenem je bila ukinjena
nižja gimnazija, ali bolje rečeno, bila je preoblikovana v predmetno stopnjo nove
osemletke. Z dnevom ustanovitve je bill. Ferk razrešen, ne da bi nam zaupal. kam se je
podal po tem nepričakovanem sklepu.
Iz kronike je že z novo obliko in pisavo razvidno. da ga je v šolskem letu 1957/58
nasledila Olga Kukec, )dosedanja elemenrarka« na naši šoli O svojem delu je zapisala:
»U praviteljica šole ... je vodila ustanovo pedagoško, administrativno. finančno in
gospodarsko sama« (Kronika, st.r. 118). Lahko rečemo, da jc kroniko pisala s književnim
navdihom, ki je seveda povečal obseg na dobrih 15 strani. Podatkov vseeno ni
zanemarjala, kar je bilo toliko enostavneje, ker se na naši šoli navzlic novemu imenu
izvedbeno ni še nič spremenilo. Bilo pa je še več težav z učnimi močmi, saj je moralo 13
oddelkov (po novem tudi uradno na razredni stopnji pouka) z zdaj že 544 učenci
poučevati tudi nekaj nediplomiranih učiteljskih začetnikov. Učni uspeh je tudi ona
prikazala po oddelkih in po ocenjevaini lestvici. vendar tako pregledno, da se da takoj
izračunat.i šolsko povprečje . Izdelalo je 479 učencev, kar je doslej krepko najvišjih 88 %.
Posebna pridobitev: šolarska ambula11la.
Šolsko leto 1958/59 je prineslo nov preobrat. Občina je s 1. 9. 1958 obe šoli
združila. S tem je nastala velikanka s 1115 učenci (591 moških + 524 žensk) v 31
oddelkih (15 na razredni in 16 na predmetni stopnji) s sicer že skoraj sprejemljivim
povprečjem 36 otrok. Poleg tega je na šoli deloval pomožni oddelek za telesno ali
duševno prizadete učence. Na razpis za ravnatelja se ni javil nihče , zato je ljudska oblast
na to mesto postavila profesorja zgodovine in zemljepisa Avgusta Černetiča, ki je bil
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takrat sprejet na razpi sa no mesto na gimnaziji. Neverjeten obseg dela je z vsega 31
učitelji (samo polovica ustreznih. dve tretjini največkrat doma dodatno obremenjenih
žensk) in neštetimi drugimi težavami (učila. prostori, novi učni načrti) zmogel z 80,4
odstotnim skupnim učnim uspehom, poleg tega pa se mu je naša kronika tako prikupila,
da jo je obogatil za '1S zelo natrpanih strani.
Šc kakšna pose bnost: Združena šola je imela ~)kJasične oddelke s poučevanjem
latinščinccc . Vsaj v tem prehodnem obdobju je zlasti zaradi dodatnega tujega jezika
(tl ngl eščina) in zahtevnejše ravni tudi pri slovenščini tcr matematiki in fizikI redno
poučevala nebj gimnazijskih profesorjev. Opravljenih jc bilo 6985 nadur. kar jc obseg
vsaj za devet delovnih mest. Tu Avgust Černetič zapiše: »Na ti soče pa je bilo rudi
število odpadlih lir pouka zlast.i angleški in slovenski jezik ter tclovadba«. (Kronika, str.
140.) Zares dobrodošel je njegov natančen opis spodbudnega dela šolskega odbora.
Očitno pa ga je precej nezadovoljila šolska inšpekcija: ))Od okrajnega šolskega
inšpckwmta Maribor je bil za šolskega svetovalca določen f\.liroslav Faletov. Pri pouku
dveh učiteljev je bli dvakrat, pri vseh ostalih pa le po enkrat in še to proti koncu šol.
leta . Svojih pnpomb ni zabeležil v knjigo inšpekwrjev z izgovorom, da bo sklical
konferenco z vsemi prcdavatelji, do česar pa rudi ni prišlo, le na konferencah
upraviteljev in podobruh sestankih je označeval to šolo kot eno najslabših šc preden se
je seznanil z delom šolskega kolektiva« (Kronika. Str. 143). Kar grenak je očite k
inšpektorju, da je s tem učiteljstvo prikrajšal še celo pri plači, ker je bila njegova ocena
sestavni del tiste, ki jo je določala.
Str. 145 Čcrnctič namenja razglabljanjem. ali naj bo na Ravnah ena sama osnovna
šola ali vendarle dvc. Sam podpira slednje in privrženci te rešitve so prevladali že za
na slednje šo lsko leto, ko se s 1. seprembrom 1959 spet urc s ručuje razdelitev na
Osnovno šolo 1 z ravnareljem Borisom Feldinam in Osnovno šolo II z ravnateljem
Gus[avom Vebrom.
Naš kronist svoj zapis končuje kot ))ravnatelj os. š. za š. 1. 1958/59« s kratkim
razm.išljanjem o vrednosti šolske kronike za širšo krajevno zgodovino.
Kronike za Čas delovanja dveh samostojnih raven skih šol žal niscm dobil na voljo in
v n:ljslabšem primeru je možno celo to, da se ravnatelj Feldin navzlic svoji vestnosti pač
ni pobrigal zanjo. Pri tem mnenju me potrjuje dejstvo, da nadaljevalka kronike v letu
1966/67 Stana Horjak, upravno tehnična vodja nove šolske velikanke, z lokacijo
Vo rančeve OŠ (pri železarni) in OŠ Ivana Ditingerja (v gimnazijskih prostorih še kot
naslednica nižje gimnazije - prejšnja OŠ II). vsaj nekoliko posega v bližnjo preteklost in
prav tako s kratko omembo gradnje nove stavbe v parku od leta 1964 do leta 1966.
Po vmesnih podatkih Toneta Sušnika v času od lera 1962 do 1965 (navedeno delo,
st r. 204) pav-temam, da je Vorančeva šola s podružnico Kotlje število učencev povečala
od 581 na 645. Ditingerjeva s podmžnico Sttojna (kdaj sta omenjeni podmžnici izgubili
samos rojnost, Sušnik , žal, ni zapisal) pa od 680 na 716 učencev .

Od ene

(Vorančeve)

do (skupaj z jeklarsko) dveh osnovnih šol

Pozne jeseni leta 1966 je bila nova šola zgrajena. Dotakratni ravnatelj Vorančcvc šole
Boris Feldin je kot hkratni vodja občinskega sklada za šolstvo pripravil predlog, naj se
šoli ponovno zd.ružita, kar je občina dejansko sklenila z veljavnostjo s 1. avgustom
1966. Skupna šola je dobila ime OŠ Ravne na Koroškem, a le do pomladi 1967. ko je
bila sper preimenovana v OŠ p[eŽihove~vne na Koroškem. Za novega
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ravnatelja je bil imenovan predmetni učitelj Ivan Janko. Nastala je nova velikanka s
podwžnicama Kotlje in Strojna. V svojem prvem šolskem leru 1966/67 je imela 1500
učencev (1380 seveda na matični šo li, 86 v Kotljah in 34 na Strojni) v 49 oddelkih
(seveda v enakem vrstnem redu 43, 4 tcr 2 na Strojni, pri čemer je potrebno omeniti, da
se je tu poučevalo kombinirano v oddelku za razredno stopnjo od 1. do 4. razreda ter v
oddelku za razredno stopnjo z učenci od 5. do 8. razreda) in 58 učiteljev (52, 4, 2, vse iz
Kronike, str. 3-5). Pri vodstvenem delu sta ravnatelju pomagala pedagoška pomočnica
Jelka Pejovnik in upravno tehnični pomočnik (najprej Boris Feldin, zatem Stana
Horjak).
Sravba je z namenskimi učilnicami omogočala kabinetni pouk na predmetni stopnji
(pedagoška novost), a je bila že ob otvoritvi premajhna. Čeprav je skoraj vsa razredna
stopnja ostala v stari šoli, je bil že od vsega začetka potreben nepriljubljen izmenski
pouk. Iz nepopolnih podatkov se je dalo izračunati, da je šola dosegla soliden 86,23
odsrotn.i učni uspeh. Že sedmič so učenci tekmovali za Prežihovo bralno značko,
znanje pa so si lahko bogatili v številnih krožkih in dejavnostih. Za novince so v vrtcu
odprli »maio šolo«, ki je otroke pripravljala na vstop v pravo šolo. Imeli so tudi oddelek
za odrasle - večerno šolo.
V naslednjem letu se je na matični šoli število učencev zmanjšalo na 1338, za dva na
41 pa tudi oddelkov. In končno se je zmanjšal še učni uspeh - po enakem izračunu na
85,65 %. Od učencev jih 56 % ni znalo plavati, zato so zanje uvedli tečaje v bližnjem
pokritem bazenu. Šola je navezala stike z vrstniki iz Kostanjevice in Bistrice pri Ždant
na Češkem.
Čeprav se v šolskem letu 1968/69 število učencev ni povečalo, so pedagoško delo
vsaj nekoliko olajšali z vrnitvijo k 43 oddelkom. Recimo, da se je to prav tako pokazalo
v dvigu učnega uspeha na 89,53 %, če ni k temu Še bolj pripomoglo dejstvo, da je po
novem zakonskem določilu 28 učencev lahko napredovalo v višji razred navzlic eni
nezadostni oceni ali še jasneje povedano - čeprav si tega niso zaslužili, ker niso izdelali
razreda. Nekaj je gotovo prispevalo Še to, da so za slabše učence uvedli dopolnilni
pouk. za z zakonom določene primere pa rudi popravne izpite (Kronika, srr. 32).
Nasploh smo z ravenskim učnim uspehom lahko povsem zadovoljni , sploh če
pomislimo, da so zlasti 60. in 70. leta v slovenski osnovni šoli znana po kritično nizkih
dosežkih z učnim ne/uspehom celo pod 60 %. Ravno zaradi tega so bili sprejeti zgoraj
navedeni dodatni predpisi.
V šolski knjilnici imajo učenci in učitelji na voljo že 13.125 knjig. Za strokovno
izpopolnjevanje učiteljstva je pričel skrbeti dravograjski zavod za prosvetno pedagoško
službo. Za lepšanje šolske okolice so učenci in učitelji opravili veliko udarniških ur (vsi
podatki str. 40). In še za takrat nenehni socialistični napredek povsem n epričakovana
posebnost: Ker se občina ni zmenila za predhodno resolucijo delovne skupnosti naše
šole zaradi slabega finančnega stanja v šolstvu. so 5. 2. 1969 za dve uri prekllt.ili delo.
Uspeli so v toliko, da jih je poslej izobraževalna skupnost fll1ancirala po skupno
sklenjeni letni pogodbi. (Kronika, str. 42-43.)
Bistvena novost naslednjega šolskega leta je, da je izobraževalna skupnost ravenske
občine za šole Mežiške doline (s sedežem na Vorančevi šoli) jeseni 1969 namestila
PSillOloginjo Cveto Razdevšek Pučko, prvo šolsko svetovalno delavko na Koroškem
(Kronika, su. 48). O tem sem več pisal v knjigi .šolsko slJe/ova/no delo na Korofkem li Na
15Nan:dcno JeJo, OŠ PrcvalJc in ZRSŠ enota Slovenj Gradec, 1999, uvodni prispevek Franček Lasb:lhcr:
Vpogled \' rn.zvoj šol~kq~a ~\'etov<llncbra dela na Koro~kem, litr. 18.
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matičru šoli se je število učencev nadalje zmanjšalo na 1314, presenetljiv pa je po
daljšem času spet navedeni podatek, da so po spolu fantje in dekleta v skupnem številu
ravno na polovici. Učni uspeh na matični šoli je z 92,31 % še lepši. Z nezadostno oceno
je napredovalo 31 učencev, a so učitelji to novost že ocenili kot slabo, češ da je slabim
učencem zgolj v potuho (str. 50). Dobili so obisk slovenskih učileljev s Koroške na
dmgi strani meje in ob dvajsetletnici Vorančeve smrti od 23. do 25. maja 1970 p;ipravili
srečanje s štirimi drugimi šolami, ki so prav tako poimenovanc po Prežihu. Solo pa
čedalje bolj pesti, da nima prostorov za večje kulturne prireditve niti telovadnice. Konec
šolskega leta so zaznamovale priprave na uvedbo petdnevnega delovnega ledna.
V naslednjih šolskih letih se je delovanje šole nekako vpeljala. Že znane težave so se
vsaj malo zmanjševale s tem, da je število učencev zložno upadalo. Na osrednji šoli jih
je v šolskem letu 1970/71 bilo 1303 v 44 oddelkih z znosnejšim povprečjem 29,6 na
oddelek. To leto je ravnatelj 1. Janko dobil daljši študijski dopust za redni študij na Il.
stopnji pedagogike v Ljubljani. Njegov namestnik je postal Franc Volenta.r. Učni uspeh
93,65 % (še vedno brez podružničnih šol). Dobili so vzorčna hospitacijska oddelka za
biologijo (uveljavljena učiteljica Jelka Pejovnik) in srbohrvaščino (Bosiljka Janko). V
malo šolo so v vrtcu vključili že vse šestlerne otroke - pripravnike na vpis v pravo šolo.
V šolskem letu 197 1/72 so s 1. razredom pričeli velik projekt uvajanja nove
matematike, ki bo s prehodom v višje razrede zaznamoval še vrsto naslednjih let.
Uspešno sta delovali šola za šola za starše, za učence osmih razredov pa poleg redne še
šola za življenje. Število učencev na ravenski šoli se je tokrat znižalo še znatneje na 1253
z manj znatno dekliška večino 633, učni uspeh pa povečal na 95,37 %. »Pri
organizacijski enoti ZZŠ SRS v Dravogradu« se je ravnatelj tega leta udeležil kar petih
ravnateljskih konferenc (Kronika, str. 77). V šolskem letu 1972/73 se je ravnatelj 1.
Janko po opravljenem študiju vrnil s študijskega dopusta in poskrbel, da je vodja
pedagoškega oddelka f1lozofske fakultete dr. Vlado Schmidt prišel predavat
učiteljskemu zboru naše šole o sodobnih tendencah v šolstvu. Po 38-letnem
učiteljevanju se jc upokojil znani pisec strokovnih zgodovinskih člank ov Maks
Dolinšek.
Naslednje šolsko leto se je število učencev končno spet povečalo : bilo jih je 1284.
15. decembra 1973 je bil v ravenskem kulturnem domu dan koroških prosvetnih
delavcev, na katerem jc o razvojnih gibanjih šolstva v Sloveniji govorila ministrica za
šolstvo dr. Aleksandra Kornhauser. Ta razvoj se je omogočal tudi s prizadevanji za sto
novih šol v petih letih od 1969 do 1974. V znamenju splošnih uspehov je bil že v
resnici visok šolski s 97 %.
V šolskem letu 1974/75 ima največja koroška šola 1313 učencev, podru;'nici pa v
Kotljah 59 in na Strojni 28 učencev. Ob njegovem začetku je postal ravnatelj Franc
Volentar, odličen učitelj matematike in fizike. Dotedanji ravnatelj Ivanjanko je odšel na
novo delovno mesto v Maribor kot predavatelj na pedagoški fakulteti . Najlepšo čestitko
je novemu ravnatelju pripravila železarna s tem, da je še pred zimo šoli pričela graditi
športno dvorano. Spodbudno je bilo rudi to, da jc v občini aprila 1975 uspel
referendum za samoprispevek, ki je v Mežiški dolini naslednja leta omogočil lepo
število novill vrtcev in šol.
Nas lednje šolsko leto je z vpisom 1374 učencev (663 dečkov + 711 deklic) potrdilo,
da so vsaj v mestu zlasti zaradi nadaljnje rasti ravenskega železarstva spet na vrsti
rodovitnejši letniki Prostorska stiska se s 46 oddelki spet povečuje in oddelke prvega
razreda so morali razporediti celo v tri izmene. Učni uspeh se jc vseeno že ustalil na
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za vid ljivih okrog 97 %. Prenapolnjcnost šole pa je spet spodbudila razprave o preveliki
šoli in iz samoprispevka so že spomladi 1976 zagotovili sredstva za pripravo gradbenih
načnov za novo šolo v največjem ravenskem naselju na Javorniku.
Graditelji so tokrat bili izjemno uspešni. Nova šolska stavba je bila odprta že za
jugoslovanski d~Ul republike novembra 1978. Dala je streho na novo uscanovljeni
Osnovni šoli Koroških jeklarjev, ki je z začetkom delovanja takoj po otvocitvi odpravila
vse prostorske in druge zagate, ki jih je vse od zdmžitvc prejšnjih dveh šol v letu 1966
povzročala ena sama in prevelika šola. Novi samostojni šoli sta si celo že lahko
privoščili tahar na Koroškem še zelo redko razkošje enoizmenskega pouka, ki je bil
najpomembnejši pogoj za to, da je jeklarska šola sploh lahko pričela delovati kot
celodnevna. Šolo je najprej kot zavod v ustanavljanju dve leti vodil Edo Lorber, za njim
pa je leta 1980 postala njena ravnateljica Katica Karadža. Kot celodnevna je šola
delovala eno desetletje, ko je zaradi spremenjene politike v slovenskem šolstvu postala
navadna šola. Toda pri tem ne smemo pozabiti, da je celodnevna obvezna šo la z delom
npr. od 8. do 1S. ure najstarejša in danes najbolj razširjena oblika evropske osnovne šole
in Sloven.ija jo bo prej ali slej pač morala uvesti v celoti.
Poslej so se delovne razmere na obeh ravenskili šolah samo še izboljšcvale. Ker je
število učencev v tistem desetletju še vedno naraščalo, sta obe dobili prizidke. V tistem
n.a novi jeklarski šoli domuje tudi ravenska glasbena šola. Zdaj, ko smo v daljšem
obdobju upadanja rojstev, imata vsaka okrog 600 učencev. Podružnici sta po novem
razporejeni tako , da je hotuljska že zaradi zemljepisne bližine pri jeklarski šoli,
strojanska pa poleg tega še iz zgodovinskih razlogov preko tolstovrške in šelenperške
vezi pri Vorančevi šoli, obe pa delujeta le na razredni stopnji. Pri tem je šola v Kotljah
zaradi mladega stanovanjskega naselja seveda v prednosti pred Strojno, za katero pa
tudi lahko upamo, da se je število prebivalcev le nehaJo zmanjševati.
Obe ravenski osnovoi šoli sta zdaj pred naslednjim premikom, najpomembnejšim
na prelomu tisočletja: Osnovna šola Prežihovega Votanca stopa v 1. razred devetletke s
pričetkom šolskega leta 2000/01, Osnovna šola Koroški jek1arji pa v šolskem lehi
2001 / 02, seveda vsaka s svojo podružnico.
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300-JAHR-FEIER GRUNDSCHULE RA VNE NA KOROŠKEM (1700-2000)
Zusa1111nenfassung
So Ivie iiberal! in Slowmien Jind die AI/fiillge du SchJl/wUtI1J allch in ROINJt na Koroihlll (biJ 1952 GI/šla/lj
hZ/V. CII/ellJleill, o/s der Or' ~I tiTur S/tJdl JJJJlrr/t) lJIi! der TiiligJ:.tit dtr Kirrll/! veroJtndtll, nllr daJI dim itI dem

Morkljltchll iitlHlicb Jriih wonn. Noth MeinNng Wil Slrjall Singer in dmtl! Arbeit KItIlII"'" in ctrkveJJ(I
zgOt!OV;lIt1 dtk.tJJlije Pliberk (Die Knllllr- ""ti Kirchenguc/Jic/Jle dtr DekanIJIs Bldburg), die 111;1 din antlm"
:(!'!,iillg/iciJm Qlltlltll [ml lIo//koll1lJ1tn iibtrtinslill1lJ1t, wIIrde dit Sch,,11! /101/ GaIpor Pilol, de!l1 Pjamr IlOn
Prevfly'c, ;111 jtllm 1700 gtgriindtl. Z" tfW/!1l Pforrbttfrk gehiirlt d'1IlfalJ die Filiolkirrht iII Cu/en.rleill, deren
IJetrcJlIIJ'.f, tr dcn Vorzug llOr dem iiberlprdnelm Kircbenomt iti PreVlI§t gav - woN duha/b, weil GlflcnJteill dcr
(JiniJgt Morkl im Mežolal wor /(fifI z"s(JmmeJ1 liii! dem Gerich! bl1 f.ivilen Siml eine Ivichligert Ro/le ols tlil!
ondemi O,te spielIe. Mil dem Criindung!iohr 1700 Zdblt die Sd)llle iII RovIle tl' dell tlrei dlles/eII iII der
LUlfuchofl Koro!ko, dem sloweflischefl Kdnt/eII (SlovtI!! Gradec,jn"iher lf7illdischgrOiJ 1228, V"zellim,jn"iiJer
Snidmhojtn, 1356).
Die m!fiillgliche Enlwirkhmg der Se/lide Ivor miihevoll ulld 101lgSdlll, jedoch hdl/ Siliger klor fis/, rIoH sie
seitdem olme Ulllerbn:ehlJll,!, besltJlld Sie blieb aber bis 1874 einklossig, d01l1l gillg es roscher vollvdrls: 1881
dreik1l1lfig. 1897 merkloHig l(IId bereils 1902 jiifJjklos.rig. Stchskkmig wl/rde sie trst im Kiilligreich jltgoslmvien
1922 111111 siebenklos.rig - dOfl1ols wIIrde doriiber im SchlllmillisleriHl1I iII Belgrod entschiedw - 1936. Probleme
hIttIt die Schule OIlCIJ mil den Ri:i1ff!U1I; Zlll/dehsl ver/iq der Utllem·cbl fJo/i;dic!) iti kirchlicht1l HIld zeillveise (lNtI)
iII Arveilsriillmm VOlJ lVerksldttefJ, ein eigt1lCJ Gebdllde erhiel/ die Schule ml 1862. Dims slebt als vesoJldert
Se!JellJlviirdigkeil VOli Ravne lIoeh illmltr Ulld winl soebtll VOlfl PjarrtlllJI fiir dit Zweckt des PjmThmlSu rellovitr/.
1910 wllfde jtl/ti Gebdllde michIel, in dtm 11/111 das Gf/mil/deoM Rovm IIl/lergebrochl isl. Als SchIIle dimit tJ"
bis 1966. ols die SladI ein lItIles Ceviil/de liII Park trhiell, iII dem IJIII/mebr die Pn'tjhnv- Vorollc-Gnl1ldsch1lle
1I111t1"!,tbrochJ ist, wii!mnd die SItJ!J/orbeiler·Gnl1ldschlllt 1978 in tin nellu Gebiilldt iibersiedelle.
Eine beIoflderes Prob!elH bildele die UlllenichlsI/Jrflche. Dim III/wIe ollfgmnd der wirlschojilichtll IIlId
polilischm SIiirke der detllschen Nationaliliil bis ZlIlIJ Ellde der MOIIlIrthie dmlsch .seiII, oblPob! die Slowenm
""Ier den Schi;lf!m lintlJtr rine velriicht!iche Mehrheil bemj/m. D{1I!1il fi1lldm sieh jedoch Ilich! die Bu-gbtllltnJ 1J0n
SIrOjim ab, die seil 1883 dtll Unum·cbl in slowmischtr Sprocht fordertell. Sie hOlltll keinell Erfolg, oblPoh!
Vomhnften IIlId k. k. Gerichle VOli Iflien alij ihrf!r Seile slandm mil einer Efllscbtidlfl~ des hrichs/en
Venvallllllgsgerichts (VOli 1908), dass IIlmqJl1·slische Schulm IIngmlzlich sind. Gegen die slowwisciJe
Ulllem·chlsspmc/Je Ivor nllr dtr 1I111ergeordnete KlaguifJlrler LandtSsch1lfral, ober was solIs, !JIO er sliil·ker war,
sodau allch die selvsldndi!,en lImelI SchIIIelI iII ToMi Vrh ulld SIrojna (1907) nichl SIOJJJtllisch, sontlem IIl1r
,dmqllislisch seill d"'jiml/lld JOdlil der Obeifrtmdllng IIlId Gemlonisimlll!, bIJ iJfm Ze1011 der lVlot1orthie Ende
1918 ditllltll.
Mit heJol/dmr Aujmerksalllktil wHrde Jallko Gačnik, der bedetItendsle IIl1d sO!,'lr ~eil!1olige
Sc/)IIlvenv(111er im Kiil1ignich lIIul ebenJ(l/igm jugosImvim, vehnJlddl. Die ondmn. noch lIichl !,m(1l1l1tm Kapitel
siml: Kirdmifonds jiir Lelmr IIlId Sd)iiler - Gnmdsleill dtr SdJlde, Alljzeic!J11J111,!, iiber die SdJIIlmtjsic/;I 1927
(JIJ" lIIithlige hi.rtorische Qlltlle, 1941- 1945 mmII dro/Jellde Elllwlf'Ztllfllg des SlolPU/ellllllllJ iII der wi(!der
del/Isc/JW Se/mIe Jllld Bedl!lllelldu iiber die (t!JtI!1a!igm) SchulU/ iII TolJIi V ,h ulld Ze/mbreg.
Die Rlllouimlllg du Gtbaildes dtr Gn/ndschule isl der lIochs/t Jvichlige Sch/ill iII der Enlwickhrll,!, der
veidell Schulell VOli Rovne. Mil dtm ntllnklossigen Schlllvtlritb hal illl Schllljahr 2000/01 SChOll die PI?'tjhnvVOrtlllc-Gl7llIdsrlJ1lle begonlltfl, der illl jolgtnden Schll!jahr lIoch die SIohlarbtiltr-Gnmdsch"lt jolgel1 wird
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Marjan Linasi

KAKO JE NEMŠKI OKUPATOR OCENJEVAL RAZMERE V
MEŽIŠKI DOLINI 1941-45
LSPLOŠNO
Namen raziskave in vprašanje virov okupatorjevega izvora
Odločil

sem se, da za osnovo svoje razprave vzamem vire okupatorjevega izvora, iz njih
pa iz luščim ocene in poudarke, ki se nanašajo na nasprotnika - narodnoosvobodilno
gibanjc. To sem storil zato, ker smo v zadnjih letih priča omalovaževanju
prorinacist:ičnega odpora in prepričanju nekaterih krogov, da so ga do sedaj napisana
zgodovinska dela pretirano poveličevala. Predpostavljam, da je bil nemški okupator pri
svojem poročanju mnogo bolj objektiven kot italijanskI, zalO so po mojem mnenju
njegova poročila bolj verodostojna. Geografsko sem se omejil na Mežiško dolino, ker
imamo zanjo ohranjenih največ virov okupalOrjevega izvora, med njimi takih, ki so za to
razpravo najbolj upontbni.
Največ se je od okuparorjevih virov ohranilo oroŽntšlah poročil . Medtem ko nam ta
za Dravograd in Dravsko dolino manjkajo, za Mislinjsko dolino pa so zelo skopa in
vsebujejo le gole zaznamke o pojavlja nju partizanov, imamo za Mežiško dolino
ohranjenih mnogo dobrih poročil, ki so jih pisale posamezne orožniške postaje za svoje
varnostne okoliše vsakih 14 dni ali cclo vsak tcden. Njihova oznaka je bila
»Lageberichtc« (poročila o položaju), včasih tudi »Lage-und Stimmungsberichtc«
(poročila o položaju in razpoloženju). Napisana so morala biti po posebni shemi, ki je
običajno vsebovala pet točk, označenih z rimskimi številkami, in sicer:
1.1\lIgemeine Lage (splošni položaj); pod ro točko spregovorijo najprej o splošnem
položaju v svetu, zlasti na bojiščih, nato pa preidejo na analizo splošnega položaja na
svojem Vltrnostnem okolišu. Ravno slednje je za našo razpravo najpomembnejše. Pod t O
točko navadno opišejo tudi gospodarsko stanje in probleme z oskrbo prebivalstva.
I1.-Besondere Lage (posebni položaj); tu je navadno opisana dejavnost partizanov v
kraju in okolici.
IIl.-Eigenc Tatigkeit Qastna dejavnost); suma mo, v obliki številk naštejejo svoJo
dejavnost v času, za katerega poročajo, in sicer število spopadov, zased, aretacij ipd.
IV.-Andcrc vorhandene K.rafte (druge razpoložljive sile); ta del poročil je zelo
pomemben za rekonsrrukcijo okupatarjevih sil v posameznih krajih; ker je za Mežiško
dolino ohranjenih najv eč poročil, je mogoče, kor bomo videli v nadaljevanju, zanjo
relativno lahko rekonstmirati okupatorjevc sile, njihovo šrevilčno moč, gibanje in celo
poveljnike eno! .
V.-Sonstiges (drugo): običajno so omenjeni kakšni dogodki, ki ne sodijo v sklop
partiz~lI1ske dejavnosti. kor na primer problem oskrbe prebivalstva, napredovanja
orožnikov, obiski inšpekcij in drugo.
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Seveda je potrebno poudariti, da so med ohranjenimi dokumenti tudi poročila, ki niso
pisana natančno po navedeni shemi tcr drugo gradivo (različni dopisi, poizvedbe, zapisi
telefonskih sporočil, gradivo povsem administrativnega značaja in drugo). Orožniška
poročila je mogoče najti v dveh institucijah. Prva izmed njiju je Arhiv Republike
Slovenije, II.dislocjrana enota (bivši arhiv InštilUta za novejšo zgodovino, odslej ARS
II). Tu jc v popisancm delu zbirke. ki ima naslov Orožništvo, Slovenska Koroška,
nanaša pa se na Mežiško dolino, 14 fasciklov gradiva. Večinoma je manj uporabno,
najboljši deJ so poročila orožniških postaj. Razumljivo je, da so za leto 1941 in 1945
redka, za ostala leta vojne pa jih jc kar precej. Gre za gradivo, ki je ob koncu vojne
ostalo na orožn.iških postajah, in bilo od tam prepeljano v Muzej ljudske revolucije
Slovenije. Pcipomni6 velja, da jc iz orožniškega gradiva, ki se je ohranilo (vsaj za
gradivo, ki ga na tem mestu obravnavamo, ro vemo), OZNA po vojni izvzela precej
fasciklov, ki jih je nato konec 60. in v začetku 70. let vrnila takratnemu Inštitutu za
zgodovino delavskega gibanja (danes INZ). To gradivo imajo v omenjenem arhivu
vpisano v posebnem zasilnem seznamu, nanaša pa se na orožniško glavarstvo za
Koroško. Čeprav smo ravno v njem pričakovali bogate podatke o partizanstvu, tudi
zanj velja, da je v njem mnogo gracliva administrativnega značaja, ki je morda bolj
pomembno za orožništvo samo, ne pa toliko za proučevanje narodnoosvobodilnega
gibanja in odnos okupatorja do njega. V njem smo našli le nekaj poročil orožniške
posrajc Libeliče, pa tudi večino prime.rkov orožniškega lista Amtlichc Verlautbarungen.
V mnogih izmed teh so navedeni nldi padli orožniki, iz česar se da sklepati na darume
in kraje partizanskih akcij. V ARS II imajo tudi precej gradiva, ki se nanaša na
okupatorjevo upravo Mežiške doline, zlasti na delovanje nekaterih okupatorjevih občin,
in ga bo potrebno še podrobneje proučiti.
Dmga institucija, v kateri sem našel največ dragocenega gradiva, in [Q orožniških
poročil, je arhiv bivšega Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu. Tu hranijo
dragoceno zbirko osmih fasciklov okrožnega orožniškega vodstva Velikovec. Zbirka se
nanaša na obdobje od priključitve Avstrije k nemškemu rajhu do 1. oktobra 1944; za
nadaljnje mesece vojne, ko je bilo dogajanje zelo butno, gradivo torej manjka. Ker je
1fežiška dolina sodila pod navedeno okrožje, je v njem rudi mnogo gradiva od rod.
Precej je natančnih opisov partizanskih akcij, zbirki iz obeh navedenih insrirucij se nldi
sicer pomembno dopolnjujeta. Pomembno je povedati tudi, da so v tej zbirki od aprila
1944 dalje ohranjena zbirna poročila s Koroške, Gorenjske in Štajerske, ki jih je
sestavljal obveščevalni oddelek pri štabu 13. SS policijskega polka. Gre za kratka
poročila, ki pa so zelo pomembna za rekonstrukcijo partizanskih akcij in vsebujejo
pomembne podatke tudi o izgubah nemških oboroženih sil.
Zelo malo je ohranjenih dokumentov vojaških enot. Od ohranjenih so v glavnem
tisti od Divizije 438 za posebno uporabo (zu besondere Verwcndung), med njimi pa
zlasti izs(Qpajo poročila 18. mejnega odseka.
Med svojim enomesečnim delom na Dunaju oktobra 1995, ki mi ga je omogočila
ljubljanska izpostava dunajskega Inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo, ki jo je
takrat vodil dr. Feliks Bister. sem predeloval gradivo v Avstrijskem državnem arhivu,
Dokumentacijskem arhivu avstrijskega odpora in arhivu Inštituta za sodobno
zgodovino. Ravno v slednjem sem našel največ koristnega gradiva, in sicer gradivo iz
pisarne državnega vodje SS Heinricha Himmlerja, ki so ga ob koncu vojne zaplenili
Američani in ga oddali Nacionalnemu arhivu ZDA v \Vashingtonu. Od tam ga je v
obliki mikrofllmsk.ih kopij pridobil arhiv v Freiburgu, tam pa ga je v obliki »kopije kopij«
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mikrofilmov dobil dunajski Inštitut za sodobno zgodovino. Gre za številne dokumente.
ki so jih državnemu vodji SS pošiljali razru policijski in drugi organi: poveljnik
redarstvene policije A1penland. poveljnik varnostne policije in varnostne službe. višji
vodja SS in policije v 18. vojnem okrožju. Oborožhvena inšpekcija v 18. vojnem
okrožju vsebuje zlasti mnogo podatkov in dokumentov o vojni proizvodnji industrijskih
podjetij na Koroškem, ki jih je uporabljal že dr. Stefan Kamer pri pisanju svojega dela
Kamtens Wirtschaft 1938-1945. Skopiral sem si le tiste, ki se nanašajo na partizanske
aktivnosti.
Gradiva o delovanju gestapa za Koroško, razen nekaj poročil izvidnikov (Aufklarcr,
med ljudmi znani kot »caztrganci«) dravograjske gestapovske izpostave, niscm našel. Kar
je ohranjencga v ARS II, se nanaša pretežno na Mislinjsko dolino, v Deželnem arhivu v
Celovcu pa so mi že pred leti na pisno prošnjo odgovorili, da imajo o 2. svetovni vojni
zelo malo gradiva.
Končno imamo dva fascikla okupatorjevega gradiva iz Mežiške doline in
Dravograda tudi v Koroškem pokrajinskem muzeju. Gre za gradivo, ki je po svojem
izvoru zelo različno .
Raziskava seveda še zdaleč ni popolna. Za zares celovito osvetlitev nacistične
okupacije v Mežiški dolini in na drugih predelih Koroške bi pocrebovali več časa,
vključiti pa bi morali še druge vire, zlasti spominske. Nforda pa to fildi ni bil namen
pričujoče razprave, ki je tako le uvod v širšo raziskavo, ki bo morda v nadaljevanju

sledila_
Mežiška dolina v

načrtih

nacistov pred 6. aprilom 1941

Namenoma sem na tem mesni podal osnovne poudarke iz predvojne nacistične
spomenice, ki govori o Mežiški dolini, da se nam bo v nadaljevanju bolj očitno videla
razlika v poudarkih iz dokumentov, ki so jih pisali Nemci kot okupatorji in so na stanje
v dolini gledali bistveno drugače kot prej, ko to še niso bili.
Za Nležiško dolino, pa tudi za območje Dravograda in] ezerskega so se nacisti začeli
zanimati zgodaj, saj je med nemško nacionalnimi krogi v Avstriji in zlasti na Koroškem
ves čas od koroškega plebiscita 10. oktobra 1920 dalje tlelo prepričanje, da je bil ta del
Koroške po sklepu zmagovite antante na pariški mirovni konferenci po 1. svetovni
vojni krivično odtrgan od enotne in nedeljive Koroške. Takšno razmišljanje je najbolje
razvidno iz spomen.ice, ki jo je sestavil Deželni mejni urad (Gaugrenzlandamt) za
Koroško, ki je sodil pod pokrajinsko vodstvo nacistične stranke za Koroško. Vodil ga je
vodil Alois Maier-Kaibitsch, ki je bil pred priključitvijo Avstrije k nemškemu rajhu 13.
marca 1938 posle vodeč! tajnik Koroškega Heimatd.iensta. Spomenica ima datum 24.
julij 1940, nanaša pa se poleg Mežiške doline tudi na jeseniški trikotnik. Izdajatelj jo je
takoj po izidu poslal številnim uradom nacistične Nemčije. Označena je bila kot zaupna.
Tisti del, ki se nanaša na Mežiško dolino, ima datum 8. julij 1940 in je razdeljen na
naslednje razdelke: Velikost in prometni položaj, Gospodarstvo, jezikovne in narodne
(vblkische) razmere in Jugoslovanski čas. V prvem razdelku poudarja avtor nenaravna
odtrganost doline od njenega naravnega zaledja, kar dokazuje na primeru železniškega
prometa, saj naj bi bila železniška proga, ki teče skozi dolino mimo Dravograda v
Maribor in naprej, del prometnega trikotnika Graz-Bruck-S t.Veit-Beljak-Celovec-Graz.
V drugem razdelkll našteva gospodarske pridobitve doline, zlasti rudarstvo in industrijo,
katere nastanek in razcvet naj bi bil rezultat izključno nemške delavnosti in podjetnosti
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V tretjem razdelku poudarja, da je bila dolina že od preseljevanja ljudstev in njihove
ustalitve izključno nem ška in so jo Slovan.i šele pozneje naselili. Tedanje narodno
politične razmere naj bi bilc po mnenju avtorja podobne ustim v drugih deWl Koroške:
del prebivalstva naj bi se posluževal vindišarskega občevalnega jezika, največji del
prebivalstva pa naj bi bilo nem ško usmerjenega (deurschgesinnt). Ce bi bili leta 1920
izvedli plebiscit tudi v Mežiški dolini in na vsem jugovzhodnem območju Koroške
(mišljene jc tudi območje Dravogmda), bi se po mnenju avtorja gotovo več kot polovica
prebivalstva izjavila za Koroško v okviru Avstrije (zum dcutschen Karnren). Podobna
mi sel je šc bolj konkretno izražena tudi v zadnjem razdelku, namre č da so na vodečih
mestih Koroške v plebiscitnem času cenili, da je bilo v času plebiscita v Mežiški dolini
najmanj 75 odstotkov prebivalstva nemško usmerjenega (dcutschgesinnt) in da če bi
ozemlje priključili plebiscitnemu ozemlju, bi ro celo izboljšalo plebiscitni rezultat v
korist Nemcev. Rezultat ljudskega štetja 1921, k so našteli v dolini 10 odstotkov
nemškega prebivalstva, se mu zdi prenizek. Poudarja, da so tudi v času pisanja
spomenice razmere v Mežiški dolini takšne, da večina prebivalstva želi nazaj h Koroški
in k Nemčiji, trditev pa podkrepi s tem, da kljub tesni zaprtosti meje s stralli
jugoslovanske vojske dnevno prihajajo odposlanci nemškega prebivalstva Mežiške
doline na Koroško in izražajo upanje in vročo željo, da Mežiška dolina ni pozabljena
nemška dežela. 1 Podoben scenarij pač, kot se je do tedaj že preizkusil na primem
sudetskih Nemcev in dnlgje.

Nemška zasedba Mežiške doline aprila 1941
Nemci so v času med 6. in 9. aprilom med boji z jugoslovanskimi graničarji postopoma
zasedli Mežiško dolino.
Potem ko je nemška vojska zasedla del Slovenije, ki ji je bil določen, je na
zasedenem ozemlju, tako tudi na Koroškem južno od senžermenskc meje nekaj časa
veljala vojaška okupacijska uprava; tu in na Gorenjskem pod poveljstvom generala von
Nagy ja, ki je imel svoj štab na Bledu. Zasedbena oblast je brez potrdila jemala ljudem
motorna kolesa, osebna in motorna vozila, pisalne stroje, preproge, obleke, knjige,
pohištvo, blago, d enar, zlarnino in druge vredne predmete. 14. aprila 1941 je Hitler izdal
štiri odloke, s katerimi je na Štajerskem, kot tudi na Gorenjskem in na Koroškem južno
od senžermen ske meje uvedel sistem začasne civilne uprave, podoben sistem torej, kot
ga je pred lem uvedel v Alzaciji, Lorern in Luksemburgu. Obstajal naj bi, dokler ne bi
bilo ozemlje godno za priključitev k nemškemu rajhu . Gaulajterja in državnega
namestnika v sosednji deželi, ki je že sodila pod nemški rajh, je določil za šefa civilne
uprave. Na ozemlju, ki ga obravnavamo, je ro vlogo prevzel Franz Kutschera, od
novembrn 1941 dalje pa dr. Friedrich Rainer. Bil je neposredno podrejen Hitlerju, glede
ur.rjevanja nemštva tudi državnemu komisarju za utrjevanje nemštva (Heinrichu
I-Iimmlerju), glede vojne industrije pa pooblaščencu Z:I štiriletni plan (Hermannu
Gonngu). Lahko je podpisoval pravna določila, podrejeno je imel vso upravo in druga
področja, razen pošte in železnic. Državne zakone je uvajal v pokrajino s posebnimi
odredbami ali razglasi , ki jih je objavljal v posebnem uradnem listu (Verordnungs - und
Tone hrenc, Qudlcn zur nat.iollal.so:-.ialj.stischen Emn:).[ionalisierunh'!ipnlitik ln Slowenien 1941 . 1945, Viri ()
3, str.14, Dcnkschnfu:n ..IL'!'
(;augrcn:-.bndatnlcs NSDAP in Kiimtcn )}Das ~·tit.'!'.s tal« und ))Das Drc..;cck \'on 1\~slinbl(l.
I

nacist.ični rn:-.narodovahu pol.tuki v Slo\'cluJi 1941·1945, Manbor 19HO, dnk. k
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Amtsblatt rur die beserzte Gebiete Karntens und Krains; tako se je namreč ozemlje
Koroške južno od senžermenske meje in Gorenjske uradno imenovalo.) Na Koroškem
južno od senžermcn ske meje je prevzel svoje posle 1S. aprila. Svoj sedež je imel v
hotelu Toplice na Bledu, 12. januarja 1942 pa je tedaj žc novi šef civilne uprave Rainer
prenesel sedež nazaj v Celovec.
Šc pred svojim prihodom na slovensko ozemlje sta si šefa civilne uprave (za
Štajersko in za zasedena območja Koroške in Kranjske) postavila po okrajih politične
komisarje. Mežiška dolina z območjem Dravograda je bila, potem ko so od predvojnega
sreza Dravograd odtrgali vzhodni del in ga oblikovali v okraj Marcnberg ter ga pripojili
okupacijskemu območju Spodnje Štajerske, okrožju Marburg - Land, do 20. januarja
1942 samostojni okraj, nato so ga ukinili, območje Dravogrll.da (vključno s Črnečami in
Libeličami) so dodelili sosednjemu koroškemu okrožju Wolfsberg, območje Mežiške
doline z občinami Guštanj, Prevalje, Mežica in Črna pa sosednjemu koroškemu okrožju
Velikovec. Jezersko je bilo vključeno v kranjsko okrožje. Šefa civilne uprave sta
razpustila jugoslovanske občinske odbore (Kutschera je to storil 25. junija 1941). Svoje
politične komisarje sta pooblastila, da v občinah imenujejo župane ali občinske
komisarje. Vsi organi nemške civilne uprave so poslovali izključno v nemškem jeziku, le
odredbe so nekaj časa razglaševali tudi v slovenskem. V občinskih uradih, kjer so nacisti
še nekaj časa obdržali nekaj slovenskih uradnikov, so strankam sicer dovolili govorici
slovensko, vloge in prošnje pa so morali pisati v nemščini. Politični komisar je nadziral
izvajanje odredb po občinah. Izdajal je obrtne izkaznice, prometna dovoljenja, določal
ljudi za prisilno delo, skrbel za ponemčenje slovenskih imen in priimkov ter krajevnih
imen. Še pred uvedbo vojaške dolžnosti so občinski komisarji po zahtevi političnega
komisarja prisilno rekrutirali moške prebivalce v pomožno policijsko službo, v
vermanšaft in krajevno zaščito. Nemška civilna uprava je takoj po zasedbi odvzela
cerkvi vodenje matičnih knjig. Pri občinah so ustanovili matične made (Standesamt), ki
so pričeli voditi knjigo rojstev, porok in umrW1. Začeli so sklepati civilne zakone.
Izdajali so potrdila o prednikih zaradi ugotavljanja sorodstva (Ahnenpass). Začeli so z
aretacijami najvidnejših Slovencev in s ponemčeva1nimi ukrepi.
Šef civilne uprave je 2. maja 1941 imenoval ukinitvenega komisarja za društva,
organizacije in združenja; to je bil sprva Wilhelm Schick, že 24. maja pa ga je zamenjal
Rudolf Thaller. Razpustil je mnoga društva in zaplenil njihovo premoženje, druga pa
preuredi1 in vključil v sistem nemških društev.
Za razliko od Štajerske, kjer so Nemci ustanovili Šrajersko domovinsko zvezo kot
osrednjo politično organizacijo, so na zasedenih območjih Koroške in Kranjske
ustanovili nacistično stranko. Novi šef civilne uprave Rainer jo je uvedel 1S. decembra
1941. Še naprej je obstajala rudi Koroška ljudska zveza (KVB) kot »)fieposredna
organizacija srranke«, ustanovljena 24. maja 1941. Ukinjeni so bili njeni UIadi kot zvezno
vodstvo in okrožna vodstva, zadeve dotedanjih okrožnih vodij KVB pa so prešle na
okrožne vodje nacistične stranke. Na območjih krajevnih skupin KVB so ustanovili
krajevne skupine ali postojanke nacistične stranke. Vodstvo politične dejavnosti je bilo
torej izključno v rokah nacistične stranke. 2 Na podoben način kot na Koroškem

Tone Ferenc, Naci~tična rnznarodovalna politika v Slovl.:niji v letih 1941 -1945, Maribor 19G8, str. 139,171,
759-761. Bogdan Zolnir, Mile Pavlin, Prntinacistični odpor, Koro~ka od začetka v!<taje do konca 194.\
Ljubljana 1995, str. 15-25.
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severno od senžermenske meje so tudi tam organizirali ostale politične in druge
orgaruzaCJlc.

Ze 11 . aprila so Nemci aretirali nekaj posameznikov, 17. aprila, na dan podpisa
kapitulacije jugoslovanske vojske, pa sta začela dva rasna ocenjevalca pregledovati
prebivalstvo Mežiške doline in dravograjskega območja, kar sra končala 3. maja s
pregledom 19.458 oseb, kolikor jih je tedaj štelo lO območje. Izmed teh so 1.923 oseb
našteli kOl osebe nemške narodnosti (okrog 10 %), 16.410 kot »windisch(c, 1039 kot
Slovence in 94 dmgih. Izmed 19.422 so jih določili: 16.704 ostanejo, 2.631 se jih izžene
v Srbijo, na Hrvaško, v Bosno (izmed teh se jih 151 izvzame kot pomembno delovno
silo v vojni industriji), 107 pa v Nemčijo.3 24. maja so privedli v begunjske zapore 11
Romov iz Črne in jih nato izgnali v Srbijo. Konec junija in v začetku julija 1941 so
aretimli in nato 7. julija iz zbirnega taborišča v Št. Vidu pri Ljubljani odpeljali v Srbijo in
nn Hrvaško 326 oseb iz Mežiške doline oz. 2,22 % prebivalstva, v prvi vrsti duhovnikov
in učiteljev ter vseh, ki so se v dolino priselili po 1914.01 1z Dravograda in okolice pa so
4. julija aretirali in odpeljali prav rako v Srbijo, na HlVaško in v Bosno 2S družin in lS
posameznikov, skupaj 110 oseb. s Skupno torej 436 oseb; skupno s 151, za katere je
vzrok neizgona naveden, je to sicer manj kot četrtina vseh, Ici so bili določeni za izgon
na Balkan; za tiste, Ici so bili določeni za Nemčijo, nimamo podatkov. kolikor jih je bilo
dejansko izgnanih. o vzrokih za neizgon ostalih pa lahko le ugibamo; gotovo so igrale
vlogo pri lem osebne intelVencije, predvsem pa potreba po delovni sili v rudniku in
železarni, ki sta bila za Nemce in njihovo vojno proizvodnjo še kako pomembna. saj so
do konca izkoristili turn gmotne in človeške potenciale doline.

Okupatorjeve oborožene formacije v Mežiški dolini

Orožništvo: S svojo pomožno formacijo deželno stražo (Landwacht) predstavlja tisto
silo, ki je najbolj neposredno pokrivala ves teren Koroške, torej tudi Mežiške doline, in
ki se jc najpogosteje spopadala s partizani. Tudi glede števila enot orožniških postaj ali
postojank je bila najštevi1nejša. V deželi Koroški je bil najvišji organ orožništva
poveljnik orožništva pri drtavnem namestniku za Koroško s sedežem v Celovcu. To
funkcijo je opravljal polkovnik orožništva Rudolf Hand], za njim pa polkovnik
orožništva Oemler. Poveljnik orožništva za Koroško je bil istočasno tudi poveljnik
orožnišrva na zasedenem območju Gorenjske z Mežiško dolino, območjem Dravograda
in Jezerskim in namestnika poveljnika redarstvene policije Alpenland. Orožništvo se je
znotraj dežele delilo na orožniška glavarstva, ki so obsegala po več okrožij skupaj,
orožniška okrožja, ki so se sprva deWa na orožniške oddelke. orožniške postaje in
orožniška oporišča (Sril tzpunkt). Kot ugotavljamo, so se orožniška okrožja na
Koroškem v grobem sicer pokrivala s političnimi in upravnimi okrožji, vendar vedno ni
bilo tako, in so bile meje ponekod začrtane drugače. Do 20. janua~a 1942, dokler je
J Tone Ferenc, Viri () r:l.snih prcgiL"<..hh SIO\'cncev pod nemško okupacijo, Prispcvki za novejšo z1:,'OJovino, št.
2, 1994, str. 231·244 (poročilo o političnem in ra~nem pregledu prebivalstva r-.lcžiške doline in območja
Dmvogmtla spomladi 1941, l3undesarchiv Koblcnz).
~ Pavle Cesar, 1\loj<: Kriv()~raJ, Spominu žrtev iz Mežiške doline 11)41·11)45, Ibvne na Koroškem (1)1:14, str/i.
~ Zbornik Dmvo~mJ ob I!(IO· ]elnici, Dravograd 191:15, str. 50.
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obstajalo samostojno okrožje Dravograd, je delovalo tudi orožniško okrožje pri
političnem komisariatu Dravograd; ko pa je bilo okrožje ukinjeno in je bila Mežiška
dolina priključena okrožju Velikovec, Dravograd s svojim širšim območjem pa okrožju
Wolfsberg, se je temu prilagodila tudi organizacija orožništva. Orožniške postaje v
Mežiški dolini so sodile pod orožniško okrožno poveljstvo Velikovec, v okviru katerega
so tvorile orožniški oddelek (Genda.rmerieabtcilung), pozneje orožniški pododsek
(GendUnterabschnitt) Prevalj e.(o
Da bi zagotovili takoj šen uspešen na stop proti partizanom, so Nemci v okviru
orožniškega pododseka Prevalje decembra 1943 ustanovili udarno skupino Mežiška
dolina. Orožniške postaje Prevalje, Guštanj. Mežica in Črna so morale dati zanjo v
primeru alarma vsaka po enega oficirja in sedem mož, ki so jih vnesli v vnaprej
pripravljen seznam. Le v izjemnih primerih so lahko prišli drugi, in še to le taki , ki so bili
sposobni dolgih in napornih pohodov. Vsaka postaja je morala svoji skupini dati s seboj
dve brzostrelki, puške, ustrezno količino streliva in vsakemu orožniku po eno ročno
bombo ter poljsko opremo. Vpoklic naj bi sledil telefonskemu pozivu, skupine bi se
zbrale na eni izmed postaj, odvisno od tega, kje bi se partizani pojavili.1
Vse pogostejši partizanski napadi južno in severno od senžermen ske meje so prisilili
nem ško oblast sprejeti določene ukrepe, s katerimi bi preprečili prodor partizanov iz
Gorenjske in Šta jerske na Koroško, če pa bi do njega prišlo, pa bi ga ostro zavrnili. V
tem sm.islu se je na zahtevo gauleiterja in državnega namestnika (dr. Friedricha Rainerja)
pri poveljstv u orožništva za Koroško ustanovil Akcijski štab za WIičcvanje band
(Einsa tzstab fiir die Bandenbekiimpfung), ki je začel delovati 1. april a 1944, odgovoren
pa je bil za vso Koroško južno od Drave, torej območ je , ki so ga partizani že
postopoma obvla dovali. Poveljnik orožništva Rudolf Handl pa je 29. maja 1943 izdal
povelje, s katerim je Koroško južno od Drave razdelil na dva akcijska odseka
(Gendarmerie E insa tzabschnilt - kratica EA). Razdeljena sta bila na pododseke
(Unterabschnitt - UJ\ ). Vodja prvega akcijskega odseka je postal stolJ1.ik orožništva
WLllibald Krause, poveljniško mesto je imel v Pliberku. V njegov okvir je sodila tudi
Mežiška dolina. Vodja drugega pa je postal stotnik orožnišrva Max Rigerl, poveljniško
me sto pa je bilo v Borovljah. Dopu š čena je bila nldi mOžnost razširitve posameznih
odsekov glede na potrebe in razdelitve odsekov na pododseke ter ustanovitev novih
posraj in postojank. Vsi o rožniški uradi in postaje deželne straže znotraj posameznega
odseka so bili v smislu akcij podrejeni vodji odseka (Abschnittsfi.ilirer), pri čemer ni bilo
področje delovanja orožniškega okrožnega vodje prav nič okrnjeno. Ukazana je bila
povezava s poveljn.ilO vojaških eno l in obrarne straže, kakor tudi s uradi nacistične
stranke in mad.i varnosrne službe ter usklajevanje akcij. Naloge vodij odsekov so bile:
preprečevati partizanom prehod deželne meje, ustanoviti postojanke na gorskih
prelazih, varovanje krajev, pomembnejših indusrrijskih abramv, mostov in drugih
objektov pred partizanskimi napad.i. skrbeti za takoj šnje alanniranje podrejenih akcijskih
sil, vo jske. kakor tudi prebivalstva ogro~enega območja , vzpostaviti stalne telefonske
zveze, opti č ne in aku stič ne opozorilne signale, zasledovati in onemogočati prihajajoče

(, Marjan Linasi, Koro~kc parti%anske enote, magistrska naloga, Slovenj Gr:u.kc 1999, tipkopis hranijo v
Koroškem pnk:rnjinskcm mu%l..;u \' Slovenj Gradcu. (Odslej: Linasi, Magistrska)
7 Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilnem boju jugoslovanskih narodov (odslej Zbornik
NOV), VI/H, Jok. Št. 207, str. 473, Navodila vodjc orožniškeg:t akcijskega pododseka Prevalje z dnc 11 .
novembra 1943 za ustaoovitev Udarne skupine »MCŽIŠka dolina\\.
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partizane. vzpostaviti obveščevalno službo v soglasju z gestapom (pridobiti zaupnike in
na vsaki orožniški postaji zadolži ti enega orožnika za vzpostavitev obveščevalne službe),
zagotoviti potrebna vozila za alarmiranje in premike akcijskih sil, uriti orožnike, deželno
stra žo in obr3tne straže, (posebno pozornost je bilo potrebno posvetiti šolanju
podvodij), dostavljati redna in občasna poročila. Vodji obeh odsekov sta morala
poveljniku orožnišrva dostavljati redna dnevna pisna poročila o gibanju partizanov.
Taka poročila je bilo treba poslati rudi za vsako spremembo v stanju orožniških postaj,
deželne straže, kakor nldi o ustanovitvi novih orožniških uradov in postojank.
Partizanske napade večjega obsega sta mu morala javljati nemudoma telefonsko.
Do ponovne večje organizacijske spremembe je prišlo konec maja 1944. Da bi sedaj
v skladu z novimi razmerami zagotovil enotno vodstvo v aktivnem uničevanju
partizanov, ki so do tedaj razširili svojo dejavnost že daleč na sever, in s tcm v zvezi
rudi koordinacijo v premikih sil, je z veljavnostjo s 1. junijem 1944 ukinil prejšnja dva
akcijska odseka. Pododseke je preimenoval v orožniške oddelke (Gend. Abteilungen).
Določil je tudi nekatere kadrovske spremembe. Vse ostalo, vključno z območjem
delovanja posameznih orožniških uradov, je ostalo nespremenjeno.
Število orožniških postaj se vsaj približno ujema s številom zajetih občin, vendar ko
ugotavljamo dejansko stanje na terenu, pridemo do sklepa, da številne, predvsem
manjše občine niso imele orožniških postaj, nekatere večje pa so imele včasih tudi
dve ali več. Vsaka postaja je imela svoj varnostni okoliš, ki pa se pogosto ni ujemal z
mejami občin. Varnostni okoliš vsake postaje pa so običajno razdelili na obhodna
območja (Begehungsraum). V Mežiški dolini so delovale orožniške postaje v Črni,
Mežici, Prevaljah in Guštanju, torej v občinskih središčih, kot pred vojno. Sprva so
imele le po nekaj orožnikov (mežiška na primer ob napadu Koroškega bataljona 3.
aprila 1943 samo tri), z razmahom partizanstva se je njillOvo število povečalo na deset in
več.

Deželna straža (Landwacht): Na orožniške postaje so bili vezani rudi alarmni
oddelki, od oktobra 1942 postaje deželne stmže, ki so štele različno število pripadnikov
iz domačega prebivalstva; za Č rno je za avgust 1943 ohranjen podatek o 203
pripadnikih (novembra 242). v Mušen.iku jih je bilo 23, ravno toliko tudi v Heleni, v
Mežici 137, na Prevaljah 128, Dll Lešah 57, v Dobji vasi 12 (slednji sta bili pozneje
združeni v eno postajo; febmarja 1944, ko jc štela 48 mož. je, očitno pod vplivom
partizanstva, prenehala delovati, maja tega leta pa je bila ukinjena), v Guštanju 21 G, v
Kotljah 7, na Zelenbregu 6, ki so jih vsako no č pošiljali v patrulje v moči do deset mož.1l
Vojska: Vse do sredine leta 1943 v Mežiški dolini ni bilo nikakršnih vojaških enot,
temveč le sile javnega reda in pomožne oborožene formacije, vse dotlej namreč, dokler
ni
maja 1943 oborožitveno poveljstvO (Rusrungskommando) Celovec poslalo
oborožitveni inšpekciji (Riistungsinspektion) v Salzburg zahteve po zagotovitvi vojaške
zaščite območja rudnika Mežica. Junija tega leta se v Črni že omenja 1. čet~l 622.
bataljona deželnih strelcev ter na Prevaljah mororizirana četa »i\Jpenland«, gotovo pa
sta bili že ta mesec v Mežici 2. vod 4. čete 611. bataljona deželnih strelcev (32 mož) in
v Guštanju 4. četa 611. bataljona deželnih strelcev (80 mož). 15. novembra so bile
enote tega bataljona prestavljene, namesto njih pa so prišle enote 18. me jne čete 13.

H

I .ina~i. Magi~tr~k:l
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mejnega odseka, in sicer 1 vod (43 vojakov in 1 oficir) v Črno, I vod v sosednji Zerjav,
1 vod (43 vojakov .in 1 oficir). 80 mož pa v Guštanj. V Dobrijah pri Guštanju se marca
1944 omenja vod t 8. čete 20. mejnega odseka (30 mož). Mejne enote so ostale v
Mežiški dolini z določenimi spremembami ves čas vojne. Tudi številčno stanje se jc
nenehno spreminjalo. Vod te čete je bil na Prevaljah, drugi vod pa v Dobrijah, oba pa
sta imela nalogo varovati železniško progo. Maja 1944 je bila ra četa premeščena v
Dravograd; vod, ki jc bil na Prevaljah, je bil pritegnjen k varovanju Lahovnikovc žage in
železniške proge Prevalje - Poljana; 29. avgusta pa je odšel h matični enoti v Dravograd.
Tega dne pa je iz Guštanja prišla v Prevalje 18. četa 13. mejnega odseka z oficirjem in
200 vojaki. Decembra 1943 je prišla vMežico 1. vojaška akcijska četa 922. bataljona
deželnih strelcev (2 oficirja in 140 mož) in ostala do marca, nakar je odšhl drugam.
Aprila 1944 se je pojavil na Prevaljah bamIjon deželnih strelcev za posebno uporabo
(brez oznake), 2. četa (2 oficirja in 127 mož). Dne 18. 7. je ta enota odšla (ni znano,
kam). Pred tem je bil vod (o ficir, 67 mož) pritegnjen k varovanju šolske zgradbe. Maja
1944 se v Mežici pojavi 4. četa 928. bataljona deželnih strelcev (oficir in 95 mož), ki je
julija odšla na Gorenjsko, februarja 1945 pa se ista enota spet pojavi v Mežici Julija
1944 je v Žerjav na novo prišla enota protizračne obrambe iz Dravograda, vendar je
kmalu odšla iz kraja. V Mežica je ta mesec prišla 3. ceta 18. šolskega bataljona deželnih
strelcev z dvema oficirjema in 228 vojaki, potem ko je bila nekaj casa nastanjena na
Lešah pri Prevaljah. Vod je bil začasno nastanjen na Prevaljah, vendar je čez nekaj dni
prišel k matični enoti. Avgusta 1944 je bil vod 2. bataljona deželnih strelcev za posebno
uporabo z enim oficirjem in 67 možmi prestavljen s Prevalj v Mežico, na Prevaljah in v
Guštanju pa se na novo pojavita voda 13. šolskega bataljona. Septembra je prišla v
Žerjav 2. četa šolskega bataljona deželnih strelcev (2/ 18) z 200 vojaki; naslednji mesec
jill je imela že 300 (bila je šolska enota, katere številčno stanje se je nenehno
spreminjalo). Tu se omenja še februarja 1945, za nadaljnje mesece pa manjka gradivo
sploh za vse foonacije. V oktobru sta bila dva voda te čete premeščena iz Žerjava v
Mušenik, v Guštanj pa je iz Žerjava prišla 2. četa 18. šolskega bataljona deželnih
strelcev, in sicer namesto oddelka protizračne obrambe 7/VI (28 mož). ki je ta mesec
prišel jz Dravograda, da bi varoval železarno Ravne, vendar se je kmalu nato vrnil v
Dravograd. Dne 4. novembra je prišel v 1vležico motoriziran tehnični bataljon Bergbau
29 v moči 7 oficirjev i.n 40 vojakov v pomoč ntdniku.
13. SS policijski polk je bil ustanovljen julija 1942 na zasedenem območju Sovjetske
zveze. Posamezni bataljoni so bili sestavljeni iz štaba, voda za zvezo, treh lahkih in težke
čete (z vodom težkih strojnic in vodom težkih minometov). Imel je še motorizirano
četo za zvezo (Nachrichtenkompanie) in eno strelsko četo, verjetno pa so sodili pod
njegovo poveljstvo še pionirski vod, četa oklepnih tovomjakov in četa tankovskih
lovcev. Oborožitev je bila 30 do 40 brzostrelk, dve težki strojnici, do 20 lahkih strojnic,
težak in lahek minomet ter protitankovsko orožje na četo. V službi so pripadniki nosili
tmiforme SS - policije, Ici so v nadaljnjem bile podobne vojaškim, z oznakami nemške
policije in orlam SS na levem rokavu. Enote so bile sestavljene iz aktivnih policistov,
policijskih rezervistov, prostovoljcev, pri katerih se je zahtevala sposobnost služenja v
SS. Služba se je štela kOl aktivna vojaška služba, vendar so ostali kot vpoklicani policijski
izvršni uradniki (polizeivollzugsbeamte) in niso bili vojaki v smislu vojaškega zakona.
Polk je prišel na Koroško aprila 1944 in bil prek svojega štaba neposredno podrejen
poveljniku redarstvene policije Alpenland. Poleti in jeseni 1944 so bili bataljoni tega
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polka že močno izpopolnjeni s - pripadniki drugih na.rodov (poljaki. Htvati. Madžari in
celo Ukrajinci), v starosti od 25 do 35 let. Oborožitev in izurjenost enot polka bi lahko
ocenili kot odlično, saj so v naspro~u z drugimi oboroženimi formacijarru na Koroškem
v boju proti partizanom bilt vseskozi v ofenzivi. Akcijsko območje polka se je raztezalo
od Roža do ~tež.iške dolIne, od Karavank do S\>1nškc plarune. 1. in IrI. bataljon sta
ostaJa na Koroškem, IL pa jc bil občasno prestavljen na Štajersko. Apnla 1945, ko je
Rdeča armada že prišla do šrajerske meje, sta bila dva bataljona tega polka prestavljena v
vzhodni del Koroške, v Mdiško dolino, in na Štajersko, da bi pomagala preprečiti
prodor Rdeče armade naprej na ozemlje Avstrije. Poveljnik polka Hans Fleckncr je
alnila 1944 na podl:lgi R6 senerjevega ukaza prevzel poveljstvo protip:lrtizanskega boja
na vsem ozemlju Koroške in takrat so prišli pod njegovo poveljstvO orožništvo. policija
in pomožne policijske sile na Koroškem. Od 8. avgusta t 944 dalje, ko je Koroška
postala eno izmed zaščitnih območij (Schutzgebiet), je Flcckner postal poveljnik
zaščitnega območja Koroške in takrat so pod njegovo akcijsko poveljstvo prišli tudi deli
418. in 438. divizije za posebno uporabo. ki so bili namcščeni na Koroškem . Štab polka
je bil v Borovljah, tam je bil tudi štab 2. bataljona; štab 1. bataljona je bil v Železni
Kaplt, štab 3. pa v Pliberku. V teh krajih so bili večji gamizoni, sestavljeni IZ čete in
prištabnih enot bataljona Y
Gestapo: Himmler je po priključitvi Avstrije k nemškemu rajhu ustanoV11 18. aprila tega
leta ges tapovsko cenrralo za Koroško s sedežem v Celovcu. Tako kor v Nemčiji je tudi
v Avstriji mejno-policijske naloge prevzel gestapo, ki je ustanovil mejne (Jolicijske
komisariate, pod katere so sodile tudi mejne policijske posmje. Po okupaciji Smjcrske,
Gorenjske 111 Koroške južno od senžerrnenske meje po 6. apnlu 1941 so komisariati na
Koroškem postali nepotrebni, saj Koroška ni bila več mejna dežela. Tako so Nemci
mejno-poli cijski komisariat Velikovec formalno ukinili, dejansko pa ga prenesli v
Dravograd kor gesl'apovsko izpostava, podrejeno celovški centrali. Ze 15. julij:l 1941 so
sedež izpostave prenesli iz Dravograda na Prevalje, kjer je bil do 21. januarja 1944.
Takrat so, domnevno iz varnostnih razlogov (partizani so 29. decembra 1943 nad
T\Iežico iz zasede usrrelili poleg pomembnega nacista in vodjo postaje deželne straže
},.!ežica Antona Obertautscha tudi dva uradnika omenjene gestapovske izpostave:
Arnoida Holderja in Maximilliana Kammennalerja). sedež ponovno prenesli v
Dravograd, kjer je bil nato do konca vojne. Po nekaterih pričevanjih pa le na Prevaljah
še vedno delovalo gestapovsko oporišče, kamor so občasno 111 po pouebi prihajali
gestapovski uradnikt iz Dravograda. Tako kot na Gorenjskem se je rudi v Mežiški dolini
z območjem Dravograda glavnina gestapovskega dela usmerjala v zatiranje
narodnoosvobodilnega gibanja. O gestapovski izpostavi na Prevaljah in v Dravogradu
se je ohranilo zelo malo podatkov v dokumentih (večina gradiva je bila ob koncu vojne
uničena), zato pa toliko več v pričevanjih zaprtih, a prežIvelih pripadnikov
narodnoo svobodilnega gibanja. Gestapovska izpostava je znana po zelo krutih metodah
telesnega in duševnega mučenja zapornikov in po ubijanju tako posameznih oseb kot
rudi večjih skupin zapornikov brez objave na plakatih. Poleg vodjc je imela izpostava
določeno število gestapovskih uradnikov pa tudi stalno oboroženo skupino, ki Je
pošiljala na teren izvidnike, ki so jim ljudje rekli »r<lztrganci« in ki so z izdajanjem za
Josef lb.usch, Der Parlis:l.ncnknmpf in Kc';I.mlcn im 'l.weitcn Wcltkncg, Wicn 1979; Othmar 'l'uiJcr, Die
Wchrkrcise XVII uno XVIII 1 93R~ 1 945, Wien 1975; Linasi, MagIstrska.
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partizane skušali ugoroviti, katere družine ln posamezniki sodelujejo z
narodnoosvobodilnim gibanjem. Po potrebi je opravljala tudi bojne naloge tcr skupaj z
uradniki zagrešila zločine nad nekaterimi družinami. Pripadnike skupine so pogosto
novačiti iz partizanskih dezerterjev.

Ob ustanovitvi Koroške ljudske zveze (KVI3) tudi na območju Koroške južno od
scnžermenske meje po 24. maju 1941 je bila ustanovljena tudi polvojaška organizacija
Vermanšaft. Prvi njcn nastop je bil 24. avgusta 1941 na Prevaljah; na vsem območju
tedanjega dravograjskega okraja je bilo tedaj 13 šturmov (čet), ki 50 tvorili vermansko
štandarto (polk), ob ukinitvi vermanšafta februarja 1942, ko so njegove enote bile
preoblikovane v enote SA, pa jih je bilo 15. Skupaj s tistimi na Gorenjskem in
Koroškem severno od senžermenske meje pa so tvorile 97. SA brigado s štabom v
Celovcu.
Oddelke 55 in 5A so na Koroškem ustanavijali pripadniki nacistične stranke, in sicer iz
pripadnikov splošne SS ter iz pripadnikov Koroške ljudske zveze. Pripadniki teh
oddelkov, oboroženi v glavnem z lastnim orožjem in oblečeni v črne strankarske
uniforme ter rjave uniforme, so v glavnem opravljali patruljno službo. V Črni je deloval
šturm S1\, ki je avgusta 1943 štel 20 pripadnikov, novembra tega leta se je povečal na
49; SA šturma sta delovala tudi na Prevaljah in v Guštanju, vendar število pripadnikov
ni znano; mežiški je aprila 1944 štel 80 mož.
Obratna zaščita (Werkschutz - WS) je v okviru boja proti partizanom igrala
pomembno, čeprav izključno defenzivno vlogo. Prvotno je bila ustanovljena predvsem
za z~lščito oborožitvcnih obratov pred sabotažninu akcijami, stavkami, ogrožanjem iz
zraka. Pod vodstvom inšpekcije redarstvene policije je po začetnih težavah postala
nazadnje zaprisežena pomožna policija, ki jo je izšolala oboroži rveno poveljstvo
(R.i.istungskommando). Dila je oborožena z zaplenjenim orožjem in oblečena v enotne
uniforme. Tudi za Mežiško dolino imamo, sicer fragmentarne, podatke o njenem
delovanju. Tako je julija 1943 štela obratn.a straža mdnika 1vležica 11 pripadnikov,
železarne Ravne pa 20. Za avgust tega leta je podatek za 5 pripadnikov obratne straže v
ropilnici svinca in cinka v Žerjavu, za november pa za 20.
Nemški Volkssturm so začeli ustanavljati po i-:I.itierjevcm ukazu 25. septembra 1944
il moških v starosti od 16 do 60 let, ki so se do tedaj na kakršenkoli način izognili
vpokliclI v vojsko. Organizirali so jill v vode in čete ter jih dvakrat tedensko urili za
bojne naloge. Tudi pripadJuki deželne straže, obratne zaščite in drugih formacij so se
postopoma vključevali v Vo1kssturm. Sodelovali 50 kot podpora policiji, orožništvo in
vojski, v glavnem pa so opravljali st.ražarsko in patruljno službo. Znano je. da so na
Prevaljah ustanovili četo Volksstunna, ki je štela 240 mož, razdeljena na tri vode, štab
pa je imela v gostilni Ahac. Poveljnik jc bil nadučitelj Paul Roland, pozneje R.Tischler.
Vaje jc imela vsako nedeljo. Ker se je vojna približevala svoji sklepni fazi, je razumljivo,
da se je moštvo, razen redkih izjem, zelo branilo vključiti v ro formacijo. V četi je bilo le
moštvo iz trga, iz okolice pa ne, ker so se vpoklicani bali povračilnih ukrepov s strani
partizanov. Na vajah je bilo mnogo neupravičenih izostankov, za katere je poveljnik
odredil tri dni zapora. Moštvo se je tudi zelo upiralo prisegi in podpisu pol, vendar se je
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uklontlo, ko so mu zagrozili z izgonom. lU Podobno je bilo mdi v Črni, kjer je bila
prisega Volkssrurrn:t 10. novembra 1944 v kinodvorani in se jc jc udeležilo le 40 mož,
mcd njimi ni bilo nobenega rudniškega uradnika. Volkssnlrm so ustanovili nldi v
Mežici, gorovo tudi v Guštanju, vendar nimamo podatkov.
Težko jc ugotoviti skupno šrevilo pripadnikov vseh okup41lOrjcvih oboroženih
formacij v ~Iežjšk.i dolim v vseh obdobjih vojne. Njihovo število jc iz meseca v mesec
nihalo. Iz podatkov, ki jih imamo na voljo, pa lahko sklepamo, da jih je bilo poleu 1944,
torcj v času največjega raz maha partizansrva, okrog 1400 do 1500.
[j

OKUPf\TORjEVE OCENE RAZMER

O ce ne p red p ojavom p a rtizanstva (april 1941 - juni j 1942)
Ze lela 1941 so delovale v Mežiški dolini, zlasti na območju Prevalj, in v Dravogradu
uporniške skupine, ses tavljene v glavnem iz pripadnikov KPS in SKO], vendar jih je
gestapo odkril, še preden so lahko začele z akcijam!, jih areuralj nekntcri člani so bili
poslreljelU kOf talci, drugi odpeljani v taborišča . Tako do avgusta 1942, ko se je v
zgornJem delu doline pojavil Štajerski bataljon, na tem območju ne moremo govonti o
partizansrvu. Temu primerna je mdi vsebina redkih orožniških poročil, ki so za ta ČllS
ohranjena. Za leto 1941 imamo ohranjenih šest poročil za orožruško postajo Libeliče,
sedem dokumcntov za orožniško postajo Dravograd tcr samo tri dokumenrc, ki so
na stali na območju Mežlškc dahne (orožniška postaja Prevalje), vendar ne poročajo o
stanju. Sklepamo lahko, da orožniki na postajah v Mežiški dolini. če bi se njillOva
poroČila ohranila, v tcm času mkakor ne bi ocenjevali stanja bistveno drugače kor ga je
ocenjevala orožniška postaja Libeliče. Ocenjuje ga kOl ugodno za okupacijsko oblast,
prebiv:dsrvo da je razen redkih izjem nasprotno bivšemu jugoslovanskemu režimu in
kot tako nak lonjeno okupacijski oblasti. Težave so bile na začetku z oskrbo z osnovnimi
življenjskimi potrebščinami, čutilo se jc pomanjkanje nekaterih prehrambenih artik lov
(moke, masla, masti, jedilnega olja in prekajene~1 mesa), kar se je v začetku maja skupno
z gospodarskim st~mjem izboljšalo, prav posebej pa se je čutilo pomanjkanje mila in
pralnega praška, kar je trajalo še do meseca julija. Veliko navdušenje med prebivalstvom
je povzročilo praznovanje 1. maja, ki je bil dela prost dan, na njegov predvečer pa so v
vseh krajih postavljali mlaje. Vedno številnejši ujca pripadniki bivše jugoslovanske
vojske so se vračali na svoje domove. Kulturno stopnjo prebi\~alsrva pa so Nemci
ocenjevali kot zelo nizko. Nobene domiselnosti niso opazili )JrI urediM hiš, njihove
zunanjosti ln notranjosti. Hiše so po njihovem mnenju videti zanemarjene, br velja
tako za zasebne hiše kot nldi za javne zgradbe. Stene že dolga leta ni so bilc pobeljene in
so videti umazane, okenski in vrami okvirji so v slabem slanju, šipe mnogo kje razbire.
Vznemirjenje in strah so povzročili izgoni prebivalstva v začetku julija. Zaradi izgonov,
ki so se odvijali v času žetve, ko je delovna sila najbolj pOlrcbna, so ostale nekatere
kmetije brez delovne sile in brez možnosti za obdelavo. Razen omenjenih aretacij

,!O!H:f lbusch, Der ParLislmenkllmpf; l\ll!lU~t Walzl, Als c.:rster Gali, !.·:ntwicklungen und Stnlktun:n des
in Osterreich 193H- 1945,
Wien 1')~5; Rupert Buller, Ilustrir.m:l. zgodovln:l. gest:l.pa, RadenCI 19')H (dodatek tir. Tom:ta Fcrenca Gesmpo
\' SI()\'(:nil~; i\ RS 1[[ (bl\'sl arhiV CK Z K ~1, 3U4-94, mapa l /S, Obvcšc. T neka E/E, II. sektor, I'o!ohj 21. 1.
1945, dopis ob\·dč. Centru Il -ti II. sekwr; I..masi, Magistn;b
111

Narl()n :II~()zi:llismLls in K~rnwn, Klagr.:nfurt P)92; Radomir Lu%a, Der Wicderst:l.llIj
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potencialnih upornikov so Nemci tu in tam priprli kakšno osebo zaradi dajanja politično
neprimernih izjav, drugih težav pa v letu 1941 in še dolgo v letu 1942 niso imeli.11

Ocene v

času

prvih pojavov partizanstva in prvih akcij (julij - oktober 1942)

Na ozemlje Mežiške doline je v obravnavanem obdobju s šm;erske strani posegal
Šajerski bataljon, katerega poveljnik je bil v tem času Rudi Knez . Silas, politični
komisar pa Boris Čižmek - Bor. Posebno aktivni sta bili 1. in 2. četa, in to v avgustu
1942. Tako sta že v začetku avgusta 1942 skupaj z bataljonskim štabom načrtovali
napad na Nemce v Črni na Koroškem. V ta namen je poveljnik Knez s še tremi borci
prišel v civilni obleki podnevi v Č rno, z namenom zbrati podatke o nemških silah.
Knez je z borko odšel k svojemu bratu Francu Knezu, ki je bil takrat župan
okupatorjeve občine, da bi od njega pridobil potrebne podatke, dva borca pa sta
vstopila v gostilno sredi trga. Natakarici sta takoj postala sumljiva in ju je prijavila
orožnikom, ki so nato skupaj s pripadniki SA obkolili gostilno in pričeli streljati. Borec
Rudi Aram-Brico je bil takoj mrtev, Ferdo Zajc-Servac pa hudo ranjen, ujet, prepeljan v
bolnišnico (iz nje je pobegnil, bil ponovno ujet in 10. marca 1943 v Mariboru ustreljen
kot talec). Za napad na Črno se bataljonski štab ni odločil, pač pa je zažgal nekaj
domačij v okolici Črne in kaznoval nekaj okupatorjevih sodelavcev. Brez dvoma je
bataljon imel razloge kaznovati določene domačine , ki so se ud.injali okupatorju,
vprašanje pa jc, ali je bilo to potrebno storiti na tako grob način, kajti s požigi je vzbudil
negativne reakcije tudi pri sicer zavednem kmečkem prebivalstvu. O požigih imamo
mnogo dokumentov ohranjenih v na začetku omenjeni zbirki orožniškega okrožja
Velikovec.
Ravno v tem času pa je prišel na Koroško 2. bataljon Savinjskega odreda ali
Kranjčev bataljon iz sestave II . grupe odredov. Grupa, ki je štela 550 borcev pod
poveljstvom Franca Rozmana-S taneta in Dušana Kvcdra-Tomaža, je imela nalogo
prodreti iz ljubljanske pokrajine čez Gorenjsko na Štajersko, da bi ram okrepila
oborožen odpor. Potem ko je preživela na Gorenjskem nemško ofenzivo Enzian, v
kateri je na nemški strani sodelovalo okrog 5000 pripadnikov različnih oboroženih
formacij, je močno osuta po različnih poteh dosegla cilj. Kranjčev bataljon je, da bi se
izognil obkolitvi, odšel čez K aravanke na Koroško, se tam 25. avgusta uspešno spopadel
z elitno nemško enoto SS, nato pa 27. avgusta na Lužah ponovno prestopil predvojno
mejo in po krajšem spopadu prišel v dolino Koprivne in na to nadaljeval pot prek
Slemena na Smrekovec, 31. avgusta pa vzpostavil zvezo s Štajerskim bataljonom. Za
glavnino bataljona je prišla še skupina 15 borcev, ki se je izgubila od glavnine.
Posamezni borci so prišli tudi do Mežiške doline, vendar so bili ujeti. l2
Prve evidentirane novice o partizanstvu na sosednjih območjih so se začele širiti po
Mežiški dolini že junija 1942. Ljudje so se nanje po mnenju okupacijske oblasti različno
odzivali: nekateri zadržano, drugi, kot na primer na Lešah, so iz strahu pred partizani
poskrili Hitlerjevc fotografije, nekateri, najbolj vneti, so pričakovali od nemških oblasti
odločno oboroženo akcijo in bili pri njej pripravljeni celo sodelovati. lJ
11 J\ !tS II , Orožništvo Slovensk:!. Koroška (kopije" Koroškl'm pokrajinskem muzeju), poročila omžni:ikc
postaje Libeliče, 26. 4 .. 2.5., tj. 5., 17. G., 14.7. 1941 , in DravogTad, 30. tj. 1941.
I~ Linasi, Maf.,ristr:;ka.
DARS II , nemško grnJh·o. fase. HOG/I/2, poroči1:t (v obliki formularjev) kr:tjcvnc skupim: na cis tične ~tranke
Prevalje;O::1 junij, julij in :1vgust 1tJ42.
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Zanimivo je, da jc bil mežiški vod SS že 13. in 14. julija 1942 v akciji proti
partizanom, ko le-teh še dolgo potem v Mežiški dolini ni bilo (Mežiški dolini najbližja
enota je bila takrat Šaleška četa). Gotovo je šlo za prcuranjene informacije o nevarnosti
partizanskega napada, zato je vod SS zavaroval Mežica in cesto proti Cmi, 17. in 18.
julija, ko še tudi ni bilo nobene neposredne nevarnosti, pa so bili vodi SS Črna, Mežica
in Prevalje skupaj v akciji na 'Območju Uršlje gore in Jankovca. Povsem razumljive pa so
akcije meži škega voda SS (in najbrž tudi prej naštetih) od 28. avgusta dalje.l~ Konec
avgusta na območju južne meje Koroške ustanovljeni alarmni oddelki so septembra
dobili orožje in strelivo, in sicer jc Mežiški dolini pripadlo skupno 100 pušk, 3000
nabojev in 60 ročnih bomb, od te količine polovico krajevni skupini nacistične stranke. ls
Za to obdobje imamo ohranjeno edino orožniško poročilo, Ici govori o splošnem
položaju, in sicer od orožn.iške postaje Mežica. Pravi, da so požigi, ki so jill partizani
izvedli na območju Črne, kakor rudi pojavi posameznih partizanov (tri izmed njih je
mcžiška orožniška postaja aretirala) vznemi.ri.li prebivalstvo. Na splošno pa ocenjujejo
položaj kor ugoden, zadržanje prebivalstva v političnem smislu naj bi bilo dobro, kar naj
bi bila posledica polne zaposlenosti (delovne sile v vseh vejah gospodarstva je celo
primanjkovalo), dobre oskrbe in dobrega zaslužka, in naj bi se ro pokazalo tudi v
dobrem rezultatu nabirke (St.ras5ensammlung).I(,
To je bilo seveda obdobje pred porazom nemške armade pred Stalingradom. ko je
bil nemšIci rajh še na višku moči .
Ocene v času prvega vzpona osvobodilnega gibanja
partizanskih enot (november 1942-avgust 1943)

ln

prvih avtohtonih

Medlem ko je na sosed njem Štajerskem nacistično nasilje leta 1942 doseglo svoj višek,
je bila Mežiška dolina še relativno mirna. V drugi polovici novembra se jc pod Peca
utaborila skupina borcev Savinjskega bataljona z namenom, da prezimi. Ker je s padcem
Pohorskega bataljona na Osankarici S.januarja 1943 odpadel načrt, da bi jo vključili v
bataljon, jc ostala na Koroškem, se čez zimo okrepila z vojnimi obvezniki. 10 so se
odtegnili vpok.licu v nemško vojsko in izvedla nekaj akcij. zlasti oskrbovalnih in
propagandnih. Na začetku aprila 1943 je poveljnik IV. operativne cone Franc RozmanStane iz nje ustanovil Koroški bataljon, ki je bil po kriterijih Glavnega štaba NOV in
POS po svoji moči le polbataljon. vendar je že v noči od 3. na 4. april izpeljal zahtevno
in uspešno akcijo na Mežica. Po akciji je bil sicer nekaj časa v defenzivi. vendar si je
sčasoma opomogel, se razdelil na tri čete, ki so vsaka zase, včasih pa rudi skupaj,
izpcljale številne manj še akcije ne samo v Mežiški dolini, ampak tudi na Solčavskem in
na Koroškem severno od senžermenske meje, najpomembnejša naloga bataljona pa je
bila mobilizacija. ki jo je ob poprejšnji dobri obdelavi terena, kar je bila naloga aktivistov
koroškega (pozneje mežiškega) okrožja, uspešno izvajal Konec avgusta pa so tudi
koroški partizani dobili ukaz za odhod na Dolenjsko zaradi bližajoče se kapiruJacije

1~ ,\ RS li , Orožništvo Slovenska Koroška, Vcrzeichnis tibet bisllt:t t1urchgcfi1hrten Strcifen umi Einsntzl.:
des SS Sto.ndortcs ~·ficss , 11. 9. 1942 (kopija tega in vseh orožniških poročil iz Mežiške doline so v Koroskem
pokrajinskem muzeju v Slovenj Gradcu).
15 ARS II, Orožništvo Slovenska Koroška, Dopis orožniškc&'"3 oddelka PrevalJe orožniškim posmpm o
dodelitvi orožJa 10 streliva, 18.9. 19421(0 ARS II , poročilo oro;i::niškc postale McžiC<l, 24. 9. 1942.
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halije. Na Koroškem je ostala le terenska čela 20 borcev. kar je za narodnoosvobodilno
gibanje na tem območju vsaj začasno pomenilo veliko osiromašenje. 17
Za to obdobje imamo nekaj okupatorjevih dokumentov, vendar takih, ki opisujejo
dogajanje, predvsem partizanske akcije. Našli smo celo obsežno in zelo zanimivo
poročilo (z dodatki) o napadu na Mežica. Poročili, ki podajata oceno stanja, pa sta za to
obdobje ohranjeni samo dve in to šele za 11. julij (Mežica) in 12. julij (prevalje).
Medtem ko prevaljsko navaja venem stavku, da se splošni položaj od prejšnjih mesecev
ni spremenil, pravi mežiško (ki ga lahko posplošimo tudi na Prevalje, Guštanj in Črno).
da je razpoloženje prebivalstva previdno čakajoče (abwartend), zaclzžano in naravnano
na kt.:itiko. Zanimivo pa je, da vsa dotedanja poročila pripisujejo pomembno
protinemško vlogo tako imenovanim k.1erikalnim in slovensko- nacionalnim krogom, ki
da so zadnje čase razširili parolo, da hočejo Nemci vzeti Slovencem vero in materin
jezik. Na območju Jamnice in Strojne so bile ravno v tem času v teku aretacije nekaterih
kmetov, ki so podpirali partizane, in ob tem ugotavljajo, da »kmetje v pretežnem delu
bolj ali manj simpatizirajo z bandaml«YI

Ocene v
1944)

času

drugega vzpona osvobodilnega gibanja (september 1943 - januar

V tem obdobju je že omenjena terenska četa z vključevanjem (takrat še ne z načrtno
mobilizacijo) domačinov- ubežnikov iz nemške vojske ter prisilnih delavcev iz NDH in
zasedenih območij Sovjetske zveze, ki so delali v železarni, kmalu toliko narasla, da so iz
nje 12. oktobra ustanovili Drugi koroški bataljon. Razdelili so ga na tri čete, izmed
katerih je druga četa skupaj s štabom ter njegovo zaščitno patruljo delovala na območju
Mežiške doline. Najuspešnejša akcija je bil napad na železniško postajo Otiški Vrh 27.
oktobra, ki je bil del širše zasnovane akcije na železniške postaje v N1islinjski dolini. Po
tej akciji ter številnih drugih in po skoraj triurnem mitingu v Kotljah 31. oktobra so
Nemci organiziuli proti partizanom v Mežiški dolini obsežno hajko od 6. do 8.
novembra. Del čete s štabno zaščito so nemške sile 7. novembra presenetile in napadle
pri Petriču v Jazbin! in ji povzročile izgube, Nemci sami pa v tej hajki niso imeli izgub.
Bataljon pa je še naprej naraščal, zlasti njegova druga četa, zato so večjo skupino
delavcev iz NDH poslali v njihove domače kraje, novembra so poslali skupino borcev v
sestav Pohorskega odreda, konec decembra pa je bataljon ponovno toliko narasel, da so
ga razdelili na dva dela, od katerih je manjši (80 borcev) ostal na Koroškem, večji (okrog
100 borcev) pa so poslali v sestav Zidanškove brigade, ki jo je štab IV. operativne cone
ustanovil 8. januarja 1944, in je nato ta skupina tvorila njen 3. bataljon. V 2. č e ti se je
zlasti po novembrski hajki, v kateri je na nepojasnjen način umrl sekretar OK KPS za
mežiško okrožje Polde Eberl-Jamski, pojavil swn o plavogardistični nevarnosti, zaradj
katerega je bilo usmrčenih nekaj borcev iz Slovenskih Goric, ki so zaradi pretrganih
zvez s Pohorjem prišli v partizane na Koroško, na njihovem območju pa je ravno takrat
začel razvijati četniško gibanje Jože Melaher-Zmagoslav. Usmrčenm je bilo tudi nekaj
terenskih aktivisrov. Afera s plavogardisri se je nato širila tudi v Pohorskem odredu in
pozneje v Zidanškovi brigadi ter med aktivisti na terenu, v Mežiški dolini pa ni pustila
Linasi, Magistrska.
III ARS Il, Orožništvo Slovenska Koroška,
postaje Prevalje, t 2. julija 1943.
17
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vidnejših posledic. Le novoizvoljeni sekretar OK KPS Jože Gurovnik-Aga je, potem ko
se je razočaral nad partizanstvom in bil tudi sam osumljen plavogardizma in ko so ga
januarja 1944 ujeli Nemci. prestopil h gestapu, ki ga je uporabil za svojega
propagandista in skušal z njegovo pomočjo na premeten način odvrniti ljudi od
osvobodilnega g1banja. Ta gestapovska akcija pa ni imela večjega uspeha. V tem
obdobju je delovalo na območju Mežiške doline okrožno načelstvo VOS z več
skupinami, Ici so izvajale usmrtitve okupatorjevih sodelavcev. Štabna zaščita bataljona je
predvsem z zbiranjem obveščevalnih podatkov pomagala Šlandrovi brigadi pri njenem
napadu na Črno v noči ' od 20. na 21. januar 1944. Napad brigade na oražniško postajo
ter na postojanko graničarske če te pa ni uspel, saj ji ni uspelo zavzeti postojank,
spopadati pa se jc morala tudi z domačimi pripadniki SA.I')
Za to obdobje imamo že več okupatorjevih dokumentov, iz katerih je mogoče
razbrati njegove ocene položaja, vendar še vedno manj kot za vse nadaljnje mesece leta
1944. Tako imamo za mesec september eno samo poročilo , ki ga je napisal orožniški
pododsek Prevalje in se kot tako nanaša na vso Mežiško dolino. Pravi, da je splošni
položaj od zadnjega poročila (ki je bilo gotovo pisano na začetku tega meseca, a se ni
oh ranilo) nespremenjeno neugoden. Številni prihodi partizanov zlasti na območje
Prevalj so pov-uočili velik strah pri nemško mislečem prebivalstvu in celo pri krajevnem
vodstvu nacistične stranke. Obstaja velika verjetnost partizanskega napada na Prevalje,
ki je okrepljena posebej spričo dejstva, da so bile vse sile orožniške rezervne
motorizirane čete odpeljane drugam in rako je partizanom lahko držati v šahu majhne
skupine orožništva in deželne straže. kot se je aprila tega leta dogodilo v Mežici. Tudi
med delavci iz NDH , ki delajo v železarni Ravne, je vzdušje slabo zaradi slabih plač in
slabe oskrbe, zato jih je dotlej 32 pobegnilo, nekateri domov, nekateri pa gotovo v
partizane.2U Strah pred partizanskim napadom na kraj je oktobra izrazila v svojem
poročilu tudi orožl1iška postaja Guštanj, ki je v nadaljevanju posebej poudarila svoj vtis,
da »večji del tukaj šnjega prebivalstva podpira bandite in jim posreduje informacije«.2L
Čez dva dni je na osnovi sporočila iste orožniške postaje, potem ko je navedla, kateri
dopusmiki iz nemške vojske so odšli v partizane, orožniško okrožno poveljstvo
Velikovec zapisalo med drugim: ))Sporočeno je tudi, da se v sedanji slabi varnostni
si tuaciji na tem območju ne svetuje pripadnikov vojske puščati na dopust na to
območje, ker večji del prebivalstva podpira oziroma mora podpirati banrute, in ti vsak
prihod dopustnika takoj zaznajo. Le-tega nato vzamejo s seboj ali, kar je bolj verjetno,
gre sam k njim«.22 Sicer pa sta za oktober ohranjeni dve poročili orožniškega pododseka
Prevalje (nanašala se torej na vso Mežiško dolino). Skupna obema je ugotovitev, da jc
stanje v dolini in razpoloženje prebivalstva (za okupatorja) vedno slabše, k čemur je
pnpomogel slab položaj na frontah, vključno s stalingrajsko katastrofo, kapitulacija
Italije in drugo. Z lasti razpoloženje prebivalstva izven dolinskih središč, kjer ni
orožniških postaj, jc utesnjeno, zadržano in odklonilno, kar se viru po tem, da
prebivalsrvo kljub številnim prihodom partizanov poda malo prijav. Izgovarja se, da mu
partizani grozijo s smrtjo v primeru prijave, za katero da bodo gotovo izvedeli. KJjub
nekaterim prijavam. ki jih je prebivalstvo vendarle podalo, partizani svojih groženj dotlej
1'1 Lina~i, Ma~>istrska .

ARS II , Oro'::ni~tvo Slovenska Korošk3, poročilo orožniškeh"J. pododsek:!. Pre\'alje, 22. 1). [1)4}.
ARS II, Orožništvo Slllvcn~ ka Korošk:!., poročilo orožniške postaje Guštanj, 27. 10. 11)4}.
11 Slovenski znani\tvcm mšrinlt Celovec, Poročil::a o polož:l.ju (ol..bki SZI, J.:agcbcrichte), zapis i\po ročila
orožniške posraje GUŠttllll, 21). 11). 1943.
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niso ure s ničili. Prebivalstvo je razen v štirih glavnih krajih najmanj v 85 do 90 odstotkih
slovensko. tvInogi mladeniči- vojni obvezniki gredo raje v partizane namesto v nemško
vojsko, ali pa izkoristijo prvi dopust za beg v partizane. in se do sedaj razen
posameznikov nihče ni od tam prostovoljno vrnil. Ker je iz vsake občine precej ljudi že
v parrizanih. je razumljivo. da jih sorodniki, ki so doma, izdatno podpirajo, zlasti z
novicami. 2.~ V zvezi z odkrito krajo večje količine eksploziva in vžigalnikov v skladišču
mežiškega rudnika in v povezavi z nameravanim miniranjem Štoparjevega viadukta na
Poljani, kar vse se je zgodilo konec oktobra 1943. pa je orožniška postaja Mežica
zapisala med drugim tudi: »Iz vsega izhaja, da je dolinska organizacija (falorganisation)
v jamskem obratu okrepljena in ima med delavci vedno več privržencev, ki so v zvezi s
komunističnimi bandami in jih podpirajo({.N V novembru se je Nemcem zdelo, da so S
tridnevno hajko partizane vsaj začasno onemogočili, svoje naj bi naredila tudi zima z
visokim snegom, ki je zgodaj zapadel, in da se je s tem okrepila morala vsaj tistega dela
prebivalstva , ki je nemško usmerjeno in naklonjeno okupacijski oblasti. Zanj ugotavljajo,
da ga je malo in da ima težak položaj. Večinsko slovensko prebivalstvo, ki je sicer do
dogodkov doma in na frontah zadržano in redko daje izjave in komentarje, pa ima
vendarle velik vpliv in si želi zmage nemških nasprotnikov; namesto Nemcev bi rado
videlo tukaj Angleže ali koga drugega, vsekakor pa upa na ponovno vzpostavitev
nekdanje jugoslovanske države; da simpatizira s panslavizmam, se vidi rudi po tem, da
se noče truditi z nemščino, tudi če jo obvlada in četudi pride kdo na orožniško postajo
prijaviti partizane, reče: »)Dober dan, kdo govori slovensko« (slednje je tudi v
dokumentu zapisano v slovenskem jeziku - op. avt.) in nato počaka, da pride prevajalec.
Tudi v uradih govorijo z uslužbenci slovensko, pod vplivom partizanov skrivajo
Hitlerjeve slike celo tisti. za katere se smatra. da so naklonjeni okupacijski oblasti, da ne
bi bili v primeru partizanske zmage osumljeni simpatiziranja z Nemci. Zaradi vedno
nižjih plač, ki so bile že prej nizke, in zaradi težav z oskrbo in s tem povezanim
pomanjkanjem nekaterih življenjsko pomembnih artiklov, kot mleka in jajc (posebno se
je to občutilo na območju Guštanja, saj je celo krajevni kmečki vodja, ki je imel sam šest
molznih krav , oddajal le tri litre mleka na teden) in pomanjkanja še drugih potrebščin,
zlasti čevljev, vlada med delavci v železarni in med rudarji vse večje nezadovoljstvo,
zato ima nasprotna dolinska organizacija (Talorganisation) s komurustičnimi tendencami
med njimi vse več privržencev. 2S Slabo razpoloženje prebivalstva v političnem smislu so
Nemci opazili tudi v decembru in tudi izboljšanja v tem smislu niso pričakovali, kljub
temu, da je bila oskrba prebivalstva z osnovnimi življenjskimi dobrinami kljub petemu
letu vojne razen v izjemnih primerih in kljub temu, da kmetje slabo izpolnjujejo svoje
obveznosti do oddaje pridelkov, dokaj zadovoljiva, dodatno zadovoljstvo pa naj bi po
mnenju Nemcev povzročili tudi njihovi božični dodatki. Vse to nezadovoljstvo pa so
pripisovali vplivu slovenskih nacionalnih, kJerika1nih in komunističnih krogov, posebej
še partizanski propagandi, ki nastopa z gesli o nacionalni osvoboditvi Slovencev. Z
gotovostjo se lahko trdi, da si 70 odstotkov prebivalstva želi nemškega poraza, zato
nobena nemška oborožena akcija nima posebnega uspeha, kajti ljudje obveščajo
partizane [ako, da le-ci vedo tako rekoč na uro natančno za vse, kar policija načrtuje. Na
tako imenovane »pri.silne rek.rutacije«, ki jih izvajajo med prebivalstvom partizani, nima
ARS Il , O rožništvo Slovenska Koroška, poročilo orožniškega pododscka Prc\-aljc 4. 10. in 28. 10. 1943.
SZI, Lagebcrichtc, poroči lo orožniške postaje Mežica, 4. 1t . 1943.
15 ARS II , Orožništvo Slovcn~ka Ko rošb, poročila orožn.iških postaj Črna , 17. 11 ., Mežica, 17. 11 ., Gušt:l.nj,
17. 11. in 24. t 1. ter orožniškc1,>:1 podod:-;eka Prevalje, 18. 11. in 25. II . 1943.
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prebivalstvo nobenih pritožb, nasprotno temu pa oznaČUje kot veliko krivico, če
nemška oblast aretira osebe. za katere se swni. da podpirajo partizane. 26 Posebej
zanimivo pa je poročilo orožniškega pododseka Prevalje z dne 11. januarja 1944. Pravi
takole: »Stan;e v političnem ozim se na tukajšnjem območju nikakor ni izboljšalo. Z
malimi izjemami nima vse tukajšnje prebivalstvo ne želje ne volje, da bi se sprijaznila z
idejami nacionalsocializma in po njih živelo. V tem ozim pa tudi manjka ustrezne
dd3vne in strankine propagande. Samo nekaj shodov, potem pa dolgo nič . Mnogi, ki bi
bili za to poklicani, se delajo brezbrižne iz strahu pred banditi. Pač pa razvijajo banditi
ncumorno propagando. ljudstvo jim verjame tcr jih uboga. V zadnjem času trdijo

banditi, da bo v dveh mesecih vojne konec, Nemčija pa poražena. Kot smo že večkrat
omenili, je večji del prebivalstva na strani banditov ... O nastopu večjih band sploh ne
dobivamo poročil, ali pa pridejo le-ta mnogo prepozno .... Po razmeroma mimi dobi
preko božičnih praznikov so se banditi začeli živahno gibati v tukajšnjih obmejnih
predelih. Po še ne ugotovljenih poročilih so se banditi s Pece zbrali ter se združili z
banditi iz Štajerske (gre za že omenjeni odhod 100 borcev na Pohorje - op. avt.). Ni še
jasno, ali bodo skupaj odšli kam drugam, ali pa pripravljajo kakšno večjo akcijo tukaj. Z
zadnjim dejstvom moramo računati ... Banditi. bržčas povsod, kjer se zberejo v večjem
številu, zapirajo doline ter puščajo ven samo ti.ste ljudi, na katere se popolnoma
zanesejo ... Tem očitneje pa deluje sedaj v okolici Uršlje gore močna skupina, ki je pod
vodstvom bandita Grabnerja. Videti je, kot da bi nekaj prikrivala ter hotela privabiti
varnostne organe ali oddelke k sebi ... Ni dvoma, da ima Grabner in njegova mala
skupina neko posebno nalogo«.27
Gre za bataljon. ki je ostal v Mežiški dolini, in za poveljnika Benedikta GrabnerjaDušana, domačina iz Črneč, pred odhodom v partizane pripadnika 5S, ki je padel marca
1944 v Hudinji nad Vitanjami kot poveljnik 3. bataljona Zidanškove brigade in ki ga
Nemci omenjajo v svojih poročilih pogosto, s strahospoštovanjem, in mu včasih celo
pripisujejo večjo vlogo in večje zasluge, kot jih je dejansko imel. Iz poročila se vidi tudi,
da Nemci niso bili natančno seznanjeni niti z organizacijo partizanske vojske niti z
organizacijo terena. Vedeli so le, da deluje med domačim prebivalstvom neka podtalna
organizacija, ki ji niso vedeli pravega imena, pa tudi o partizanskih enotah in njihovem
formacijskem sestavu niso imeli prave predstave. Nekaj malega so vedeli ali vsaj
domnevali o namenih in ciljih partizanov, vendar očitno niso imeli pravega vira
informacij.
O napadu Šlandrove brigade na Črno v noči od 20. na 21. januar 1944, v katerem so
sodelovali tudi borci štabne zaščite Koroškega bataljona in pripadniki VOS za mežiško
okrožje, ki so usmrtili dva pripadnika SA in tri druge okupatorjeve sodelavce, se je
ohranilo več nemških poročil, ki samo dogajanje v Cmi ob napadu dokaj natančno
oyisujejo. Eno izmed njih pravi med drugim: )~Banditi so z vseh strani naenkrat napadli
Cmo. Prišli so iz južne strani. Če bi hoteli priti iz severne ali severovzhodne, bi morali
zaradi neugodnega terena priti že podnevi. Pred napadom nihče (od domačinov-op.avt.)
ni podal prijave (o njihovem zbiranju - op. avt.), po samem napadu pa so podali prijave
le tisti, ki so utrpeli kakršnokoli škodo. Vzrok za to je delno v simpatijah do njih, delno
pa v strahu pred njihovimi povračilnimi ukrepi. Odvlečenje in umor pripadnikov SA in
2(, ARS,Orožništvo Slovenska Koroška, poročib orožniškega pododseb Prevalje, 2.12.,9. 12., [5. 12. ter
orožniške postaje Črna, 29. 12. in orožniške postaje Guštanj, 29. 12. 1943.
27 ARS ti, Orožništvo Sloven!'ka Korošk~ poročilo orožniškega pododseka Prevalje, 1lo I. 1944.
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drugih nemško mislečih ljudi je tako prestrašil prebivalstvo, da se pripadniki SA
protivijo še nadalje opravljati svojo službo. Nekateri pripadniki NSDAP se želijo
preseliti v notranjost rajha. Z različnih strani prihajajo novice, da so banditi pri wniku
izjavljali, da česar tokrat niso dosegli, bodo s ponovnim prihodom, takrat močnejši,«28
Ocene v
1944)

času največjega

razmaha osvobodilnega gibanja (februar - september

V začetku februarja 1944 je bil ustanovljen Vzhodnokoroški odred (VKO), ki je bil
sprva še razdeljen na tri čete in minerski vod. 16. aprila 1944 so ga razdelili na dva
bataljona, 29. julija pa ustanovili še tretji batal;on~ vsak je imel po dve četi, minerski vod,
štabno zaščito odreda in še dve skupini (pozneje četi), ki sta odšli na območje severno
od Drave (nadaljnjima dvema se podvig ni posrečil). Od 140 borcev, kolikor jih je imel
odred na začetku, se je do 29. septembra, ko je bil skupaj s Koroško grupo odredov
(KGO), pod katero je od aprila dalje sodil, ukinjen, z mobilizacijami, ki so bile ena
izmed njegovih najpomembnejših nalog, povečal na več kot SOO, poleg tega je dajal
pomoč v borcih rudi Zapadnokoroškemu odredu in enotam izven Koroške. Na
območju Mežiške doline sta delovala prvi in tretji bataljon, včasih je vanjo posegel rudi
drugi, ki je deloval na območju severno od senžermenske meje. Febnlarja 1944 je prišla
na Stajersko 14. divizija in po tritedenski nemški ofenzivi proti njej so se njeni deli
wnaknili tudi v zgornji del Mežiške doline. Divizija se je v nadaljnjih mesecih z
mobilizacijo novih borcev zelo okrepila in kot velika enota s svojo prisotnos~o in
aktivnostjo posredno vplivala tudi na partizanstvo na Koroškem. Neposredno je
posegla v svojem bojnem delovanju na območje Mežiške doline Bračičeva brigada, in
sicer v začetku maja, ko je skupaj Z VKO napadla in zažgala lesni obrat v Mušeniku,
mobilizirala precej novih borcev in se na Javorju spopadla s četo SS policije iz Črne. V
maju 1944 je bil ustanovljen tudi koroški bataljon VDV (od septembra 1944 4. bataljon
3. brigade VDV), ki je velik del svoje dejavnosti izvajal na območju Mežiške doline.
Bojne aktivnosti pa so občasno izvajale tudi druge, manjše skupine borcev (kurirji,
oboroženi aktivisti, pripad.niki gospodarskih komisij in drugi). Vse naštete enote so,
dodobra oskrbljene in opremljene z orožjem, strelivom in opremo, ki so jim jo
odmetavali zahodni zavezniki, tudi na območju Mežiške doline izvedle številne akcije,
boje in spopade. Prepodrobno bi bilo naštevati vse, naj omenimo le napad 2. bataljona
na 2. četo 3. bataljona 13. SS policijskega polka v Koprivni 23. junija ali napad 1.
bataljona VKO na okrepljen vod iste nemške enote ob priliki, ko je nameravala izgnati
A damičevo, po domače Plaznikovo družino, v Bistri 28. junija 1944 in ko so imeli
Nemci po lastnih podatkih lO mrtvih in 14 ranjenih in izgubili tank. Ob širokopotezni
akciji osvobajanja Zgornje Savinjske doline. ki se je začela v noči na 1. avgust 1944 in ki
sodi med najzahtevnejše in najuspešnej še operacije slovenske partizanske vojske, so tudi
enote VKO tvorile člen v strateški razporeditvi sil okrog doline, zlasti v smislu
zavarovanja akcije na prehodih iz Mežiške v Zgornjo Savinjsko dolino, večkrat pa so
demonstrativno napadle tudi okupatorjeve postojanke v Črni. Ravno v zvezi z obrambo
osvobojenega ozemlja je prišlo v dolini Bistre in Koprivne med 19. in 24. avgustom
1944 do hudih bojev med 1. in 3. bataljonom VKO na paItizanski in med 2. četo 3.
bataljona 13. SS policijskega polka in enotami Treeekovega polka gorskih lovcev na
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SZI, Lagcbcrichtc, poročilo orožniške postaje Črna, 24. 1. 1944.
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nem ški strani Tolikšen vzpon in uspeh partizanske vojske pa je omogočila vsestranska
podpora vsega prebivalstva M:ežiške doline, ki je partizansko vojsko oskrbovala, skrbelo
za ranjence in obveščalo partizane o prcmikih oemškill sil. Vsa dolina je bila
organizirana, v domaJa vseh krajih so delovali odbori OF in odbori dnigih množičnih
organizacij (ženske, mladinske); zlasti v okviru okrajnih odborov OF so delovale
gospodarske komisije, ki so nosile glavno težo oskrbe partizanskih enot in zalednih
usranov. V avgusnt je bil ustanovljen tudi Okrožni odbor OF za mežiško okrožje. 29
Ni čudno torej, da je pisec poročila orožniškega pododseka Prevalje 26. februarja
1944 zapisal, da ljudstvo na rukajšnjem območju (Mežiške doline) nič več ne misli na
nemško zmago, ampak samo še na poraz. 30 Seveda je treba istočasno pripomniti, da vse
okupatorjeve ocene niso bile tako pesimistične . kot je pravkar navedena. Dogajanje se je
namreč iz meseca v mesec spreminjalo, na frontah tucli zaveznikom ni šlo vedno
gladko, partizani pa so v bojih z nemšlcimi silami občasno doživljali tucli neuspehe.
Okupator si jc mnogo obetal od prihoda 13. SS policijskega polka 18. aprila 1944, ki je
res prevzel nase glavno težo boja proti partizanum in začasno dosegel celo nekaj
uspehov. Tako so od 14. do 19. maja izvedli večjo hajko proti partizanom med Savinjo,
Pako, Nlislinjo in štajersko-koroško mejo. Znotraj obroča je bil tudi 1. bataljon VKO.
Zvfed to akcijo se je samo iz območja orožniške postaje Črna vrnilo na domove 28
novomobiliziranih partizanov. od teh jih je 20 dezertiralo, 8 pa so jih partizani zaradi
nesposobnosti za vojaško službo odpustili. Nemcem se je zdelo, da so s to akcijo uspeli
dvigniti razpoloženje zlasti pri nemškem delu prebivalstva in pri tistem, Ici je »voljan za
izgradnjo« (aufbauwillig), za kar so videli dokaz. da je otrošIci vrtec v Črni začel
ponovno delovati, tudi šola naj bi začela delati z novim šolskim letom, aparaturo za
predvajanje fi.Lnov, ki so jo partizani poškodovali ob napadu 21. januarja 1944, so
ponovno usposobili, pri praznovanju materinskega dne je bilo udeleženih 40 mater, pri
zadnji nabirki, ki jo je izvedla Nemška delavska fronta (DAF), so nabrali 4000 RM,
krajevna skupina SA je izvedla strelske vaje, krajevna skupina nacistične stranke je
ponovno začela z apeli; na apelu političnih voditeljev in sodelavcev Koroške ljudske
zveze (KVB) 26. maja je bilo prisotnih več kot 60 oseb, udeležil se ga je tudi okrožni
vodja (Kreisleiter). Mnogo so si obetali tudi od propagandnih shodov, ki jih je prirejal
nekdanji partizanski funkcionar Jože Gutovnik-Aga in na katerih naj bi razkrinkaval
prave namene in cilje partizanstva, ki da niso narodno-osvobodilni ampak boljševistični
in kot taki nevarni tako nemškemu kot slovenskemu prebivalstvu. Takšno nasprotno
propagando naj bi vsak po svoje širili tudi partizanski ubežniki. ki jih policija ni zaprla in
poslala v taborišče. česar so se sprva bali. 31 To so redke optimistične navedbe v nemških
poročilih, v glavnem pa je skupni imenovalec ocen, da se razpoloženje prebivalstva od
zadnjega poročila dalje ni bistveno spremenilo in da je slabo. Vse manj ljudi da verjame
v nemško zmago in le malo jih še zastopa nem5ke interese. Tisti redki, ki to še počnejo,
so spričo vojnih dogodkov, ki so za nemški rajh neugodni, prestrašeni in potrti.
Opogumijo jih le občasne aretacije ljudi (včasih celo skupin ljudi), Ici so oswnljeni, da
podpirajo partizane. Ravno zaradi strahu pred aretacijo pa so zlasti avgusta cele družine
z majhnimi otroIci odšle v partizane (na osvobojeno ozemlje Zgornje Savinjske dolineop.avtorja). Tudi v uporabo novega orožja V I, ki je sprva zbudilo novo upanje v
nemško zmago, ljudje ne verjamejo dosti. Razpoloženje slovenskega prebivalstva do
2') Lin:l.~i,
30

JI

Magistrsko..

ARS 11, Oro7:ni~tvo Slovenska Koro~ka. poročilo ofOžruškega pododseka Prevalje, 26. 2. 1944.
ARS II , Orožništvo Slovenska Koroška, poročilo orožniške postaje Črna, 26. 5. 1944.
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nemškega in nemško mislečega se ni izboljšalo; je strašljivo. zlovoljno in polno
sovraštva, na kar neugodno vplivajo vojni dogodki in partizanska propaganda, ki slabo
stanje na frontah s pridom izkorišča. Prebivalstvo njihovo propagando večinoma
sprejema in ji verjame, nim v to, da bo vojne kmalu konec, še zlasti potem ko so
zahodni zavezniki odprli drugo fronto, ko je bil izveden atentat na Hitlerja, ko je
sovjetska armada na vzhodni fronti dožjvela uspehe in ko je partizanom uspelo
osvoboditi najprej del, nato pa vso Zgornjo Savinjsko dolino, kar vse ljudje jemljejo kot
slabosti nemškega rajha. Zelo težko je ljudem z nasprotno propagando dokazati. da se
partizani borijo za sovjetski sistem, in zdi se, da bi jim tak sistem bolj odgovarjal kot
nemški. Prebivalstvo hldi redko prijavlja partizane, čeprav se le-ti na določenih
območjih stalno gibljejo. Da je vpliv partizanov velik, je dokaz, da se zelo malo
partizanskili mobilizirancev, za katere SQ bili Nemci prepričani, da so mobilizirani na
silo. vme oz. dezertira, čeprav imajo dovolj možnosti za to, kar potrjujejo tucli tisti, ki so
se vendarle vrnili. Slednji namreč izjavljajo, da je iz partizanov mogoče dezertirati
kadarkoli. Partizani so vse mesece izvajali mobilizacije celih skupin ljudi. v avgushl so
zlasti v okolici Črne razvili močno dejavnost. in trije demonstrativru napadi na Črno so
dali Nemcem slutiti. da bodo poskušali Črno nlcli zavzeti. Večja akcija nemških sil na
začetku avgusta v okolici Črne ni dala skoraj nobenega uspeha. Prebivalstvo v okolici
Črne močno podpira partizane s hrano, ne prijavlja partizanov ali pa prijavlja samo
večjo škodo, kot na primer odvzem živine, da bi lahko na [ej osnovi zahtevalo od
občine odškodnino, zato se je župan Črne Haselmayer odločil, da v delilni periodi v
mesecu septembru ne bo dodelil ljudem na tem območju živilskih kart. Izvzete naj bi
bile samo rudarske družine. Pasivni odpor prebivalstva do učenja in govorjenja
nemškega jezika je zelo velik; čeprav se otroci učijo v šolah nemško, izven šole nemško
nočejo govoriti in tudi na nemških prireditvah nočejo sodelovati s prepevanjem
nemških pesmi.
Zgoraj opisane razmere so zelo strnjen povzetek iz dokaj številnih nemških poročil
iz tega obdobja, splošno stanje, kot je opisano, pa je bilo za Nemce slabo kljub dejstvu,
ki ga navajajo v vseh poročilih, da je bilo gospodarsko stanje v dolini ugodno in da je
oskrba prebivalstva pocekala v glavnem nemoteno. Tucli oddaja pridelkov s strani
kmerov je bila v glavnem nematena, prav tako na začetku obravnavanega obdobja mdi
odvoz lesa iz gozdov; pozneje sta se sekanje in odvoz lesa iz gozdov pod pritiskom
partizanov skoraj povsem llstavila, enako je veljalo mcli za lov. Le občasno se je pojavilo
pomanjkanje čevljev in preje, v Guštanju tucli pomanjkanje mleka, zaradi partizanskih
(in nemških) mobilizacij pa občasno, zlasti ob konicah, kot na primer ob času žetve, tudi
pomanjkanje delovne sile. Gospodarsko sranje je bilo bistveno težje le v zgornjem delu
doline, ker je bilo delovanje partizanov na tem območju tudi najintenzivnejše, in je
prihajalo do poškodovanja mostov, številnih mobilizacij rudarjev in gozdnih delavcev
ter do odgona živine.32
Že v prejšnjem poglavju smo nakazali problem, kaj je nemški okupator v Mežiški
dolini sploh konkretnega vedel o organizaciji, strukturi in ciljih svojega nasprotnika partizanske vojske z njeno terensko organizacijo Osvobodilno fronto. Ta problem
.12 ARS, Orožništvo Slovcn:;k:t Koroška, poročila oro%niškjh POSt.1j Č:ma, 10. 3., (,. 4., 25. 4., 2u. 5., 26. 7.,10.
H., 26. lJ., Mc:(ica, H. 3., 24. 5., lJ. (,., 24. 7., 9. 8., l'rcv:tljc 10. 3., 27. 4., 26. 5., 10. Ci., 11. u., 28. 7., 10. 8.,
GlIstanj, 26. 4.,26. 5., 10. 6., 26. 7., 10. 8., 10. 9. in oro%llIškcga pododsek::!. Prevalje, IJ. 3.,11. 4., 27. 4., 12. 6.,
B . H. 1944.
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bomo skušali na tem mestu natančneje pojasniti, obenem pa evidentirati tudi možne
iz katerih so podatke črpali. Ugotavljamo, da so bili viri nem šlcih informacij o
partizanih predvsem zaslišanja ujetnikov ali dezerrerjev, zaslišanja aretiranih pripadnikov
osvobodilnega gibanja, občasna zaplemba kakšnih partizanskih dokumentov (to je
razvidno iz njihovih poročil, v arhivih pa med nemškim gradivom najdemo tudi
partizanske dokumente same, večinoma že prevedene v nemški jezik). poročila
izvidnikov (»caztrganccv((). ki jih je na teren pošiljala gestapovska izpostava Prevalje,
pozneje Dravograd, prijave orožnišk.ih in gestapovskih zaupnikov na terenu, ugotovitve,
do katerih so prihajali v okviru delovanja svojih organizacij (NSDAP, KVB, NSKK,
DAF in drugih) tcr prijave prebivalsrva. Da bi bil gestapo pošiljal v partizanske enote
svoje agente, ki bi ga bili obveščali (česar so se partizani bali, saj so bile tudi nekatere
usmrtitve izvršene na osnovi tovrstnih sumov, tako na Koroškem kot na Pohorju, kar
vse je znano pod imenom })pohorska afera«), na osnovi doslej odkritega okupatorjevega
gradiva, ki ga vendarle ni malo, ni bilo mogoče ugotoviti (tudi zgodovinarji, ki se
ukvarjajo z drugimi predeli Slovenije, so podobnega mnenja). Bili so le posamezni
poskusi, kar vemo iz partizanskih virov, vendar so bili že na začetku odkriti in
onemogočeni (oktobra 1943 je štabna zaščita Koroškega bataljona odkrila primer, ki ga
lahko označimo kot takega). Zaupniki. tako orožniški kot gotovo tudi gestapovski (za
sled nje lahko domnevamo na osnovi dokwnentov, ki obstajajo za Štajersko, kajti za
Koroško se tovrstna dokumentacija ni ohranila) so delovali na terenu in tam prihajali v
stik s partizanskimi enotami in organizacijo OF. To se jasno vidi tudi iz orožniških
poročil, kjer je njihovo delovanje večkrat omenjeno. Metoda gestapa, kar vemo iz
ges tapovskih dokumentov, ohranjenih za Štajersko, je bila zlasti pri odkrivanju terenske
organizacije OF ta, da so v že nekoliko odkrito mrežo vk10pili svojega zaupnika
(Gegenperso n). Seveda so ljudje zlasti na podeželju takoj opazili sumljivo obnašanje
določenih oseb ali osebe, ki so bile v nekem kraju ruje, in so bili previdni v stikih z
njimi.Gestapo pa se je na terenu, kjer je bilo partizanstvo razvito in kjer so se
partizanske enote večkrat pojavljale, bolj kot agentov-civilistov posluževal izvidnikov
(A ufk1arer, med ljudrru znani kot »raztrgallci«). Ta metoda se je za gestapo pokazala kot
bolj učinkovita od agentov, kajti izvidniki, preoblečeni v partizane, ki so se izdajali za
kurirje, patrulje, izgubljene pripadnike enot idr. so včasih uspeli preslepiti kakšno osebo,
ki jo je nato gestapo aretiral in Z nečloveškim mučenjem izsilil iz nje priznanje o
sodelovanju. Sčaso ma pa rudi ta metoda ni dajala več USpellOV.
Tako je gestapo na osnovi obsežne dokumentacije, ki jo je zaplenil partizanom na
Koroškem (po opisu okoliščin sodeč gre za zaplembo ob napadu na bunker aktivista
Matije Verdnika-Tomaža konec januarja 1944) ugotovil organizacijo partizanstva na
zahodnem Koroškem ln njegovo povezavo z Gorenjsko, zlasti obstoj
Zapadnokoroškega odreda in VOS ter osnovne cilje partizanov na Koroškem. Napačno
pa navajajo, da sodi zahodna Koroška pod X. korpus, ki da se imenuje tudi štab rTI.
operativne cone (v resnici gre za štab IX. korpusa, III. operativna cona pa je bilo staro
ime za to območje). :n Konec julija 1944 so s pomočjo teren skih zaupnikov in ujetnikov
pravilno ugotovili, da na območju Mežiške doline delujeta dva bataljona
Vz hodnokoroškega odreda in da pod operativno območje odreda sodi poleg vzhodne
Koroške tudi Solčavsko.]"' Mimogrede, tudi obsežen elaborat štaba Treeckovega polka
Vl[C,

II "RS II , Oro~ništ,·o Slm'cnskll Koroškll, dopis poveljmka orožništva Zll Koro~ko o parrizllnskJ dL1:lvno:;ti
na Koro~kcm, 9. 3. 1944.
l~" RS II, Orožmštvo Slovenska Koro~ka, poročilu orožni~kc postaje ema. 28. 7. 1944.
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gorskih lovcev, ki je nastal na začetku leta 1945, omenja na kratko delovanje
Vzhodnokoroškega odreda, ki pa ga v času nastanka elaborata že ni bilo več. To pa je
tudi vse, kar so konkretnega vedeli, in tudi to je dokaz, da jim v partizanske enote, zlasti
še v njihove štabe ni uspelo vriniti svojih zaupnikov. Če bi jim to uspelo, domnevamo,
da bi bili vnaprej vedeli za vsako načrtovano partizansko akcijo, kdaj in kje se bo
zgodila, s kakšnimi silami bodo partizani nastopali in podobno, in bi bili temu prilagodili
svoje protiakcije, skratka, pri zatiranju partizanstva bi bili mnogo bolj učinkoviti. Tako
pa imamo zelo malo primerov, ko bi bila kakšna partizanska enota v Mežiški dolini in
na Koroškem nasploh doživela katastrofo. Kjer se je to zgodilo, se je slučajno, na
osnov.i premajhne previdnosti poveljujočega osebja ali pa po krivdi okupatorjevih
terenskih zaupnikov. O partizanskih enorah in o OF okupator tako ni izvedel ničesar
konkretnega; kar je izvedel, je izvedel »post festum« in zanj ni imelo neposredne koristi,
zato rudi navedbe in ocene v poročilih vsebujejo le splošno sliko stanja, pridobljeno po
opazovanju že izvršenega. Takšen vtis si lahko pridobimo iz poročila, ki ga bomo,
skrajšanega, na tem mestu navedli in se nam vendarle zdi za našo temo pomembno. Po
vsej verjetnosti ga je napisal poveljnik 2.čete 3. bataljona 13.SS policijskega polka iz
Črne, datiran je z 8. julijem 1944, njegov naslov pa je
Poročilo

o sedanjih razmerah v Mežiški dolini in o borbah proti bandam:

(a)Politične razmere
})Vsa ~Iežiška dolina je poseljena s slovenskim prebivalstvom. Nemški element se je v
zadnjih 25 letih močno znižal in se politično popolnoma izključil. . Slovensko
prebivalstvo je brez izjeme privrženo bandam oz. prijateljsko z njimi. Banditi svojo
dejavnost razvijajo pod geslom Za svobodno Slovenijo pa tudi boljševiški tokovi
najdejo pri prebivalstvu, ki je večinoma zaposleno v rudnikih, plodna tla. Glavni faktorji
za vsesplošno nasprotno naravnanost oz. za nezaupanje do nemškega vodstva so sedanji
vojaški položaj, komunistična propaganda in začetna vključitev območj a v izselitveno
območje (avror dokumenta to ocenjuje kot politično napako-op.avtorja). Ko je Nemčija
korakala od zmage k zmagi, slovensko prebivalstvo ni delalo nobenih težav, ampak je
prostovoljno sodelovalo. Ko pa so prišli prvi vojaški porazi, posebno na vzhodu, in je
komunistična propaganda to dejstvo dobro izrabila, jc postajalo prebivalstvo
nestanovitno, in začelo sčasoma posamezne band.itske skupine podpirati. Tako je bilo
delo banditov olajšano in uspelo jim je iz vrst prebivalstva izvabiti ljudi in jih
mobilizirati v svoje vrste. To je imelo za posledico, da čete, ki so bile poslane na to
območje oz. organ.i reda niso bili sposobni učinkovito se boriti proti bandam in vse
objelne, pomembne za vojno, zavarovati. Tudi ru je prebivalstvo videlo začetek
nemškega slabljenja. To pa je še dodaten vzrok, da si tisti del prebivalstva, ki ni ravno
sovražno razpoložen do Nemčije, ne upa biti proti bandam, ker se boji njihovih
povračilnm ukrepov. Naklonjeni so bandam, da bi se zavarovali za primcr, če bi
Nemčija izgubila vojno. Samo tako je možno, da sami župani, č lani stranke, pripadniki
SA in državni uslužbenci (orožnih) tajno podpirajo bande .... Kakor danes stva ri stojijo,
je popolnoma nemogoče kateregakoli pripadnika slovenskega ali celo nemškega naroda
pridobiti kot resničnega zaupnika za našo stvar. V zadnjem času se kopičijo v opazncm
obsegu prehodi civilistov, pripadnikov SA in dopustnikov .iz vojskc k bandam.
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(b)Položaj band se je v splošnem zelo zaostril. Medtem ko so na začetku na še
prisotnosti prihajale vedno samo majhne, slabo oborožene skupine, prihajajo danes
mnogo večje, dobro oborožene skupine v moči od 40 do 300 mož. Večje skupine so
pod dobrim vodstvom. Zadnje čase jih je angloameriško letalstvo dobro oskrbela z
orožjem vseh vrst, predvsem strojnim orožjem in strelivom. rako da jc z njimi, gledano
vojaško in taktično, na vsak način treba račwlau . Ravno v zadnjem času se je znova
pokazalo, da gredo na to, da bi policijske enote s posredovanjem prijav izvabile iz
njihovih zatočišč, da bi jih tako z zavzetjem ugodnih obrambnih in strelnih položajev
uničile. Odgovorni vodja (nemške enote - op. avtorja) mora imeti lO pri vsaki prijavi
pred očmi Nadalje je treba opozoriti, da imajo banditi kot domačini- prebivalci hribov
zase vse prednosti. Poznajo naša zatočišča in moč in lahko temu prilagodijo svoje akcije.
Naše premike jim v vseh krajih javijo njihovi posredniki in rako lahko vsaj pravoča s no
pobegnejo. Kurirski sistem je pri njih zelo dobro izgrajen. Vsak premik se takoj opazi in
sporoči. Posebno se pri tem poslužujejo žena in otrok. Razpoloženje in oskrba je po
izjavah ujetih označena kot dobra. Prednost ima politično izobraževanje. V zelo
kratkem času jih izšolajo komunistični pomagači, od katerih jih je opazni del pravih
fanatikov. Da se sploh lahko bande držijo v hribih, je vzrok v tem, da jim doslej še
nihče ni odvzel prehranjevalnih baz. To so hribovski kmetje, ki delajo izključno zanje in
jih oskrbujejo s hrano. Noben kos živine, nobeno žito, ničesar ne pride v roke nem ške
države. Ves pridelek in prircdek gre k banditom. Opazno je, da hribovski kmetje ne
prijavijo prihoda banditov na uradnem mesnl takoj, ampak vedno šele po dveh ali treh
dneh. V takem primeru naredi kmet prijavo pri pristojnih oblasteh in zahteva kot
povračilo za izpad denarno odškodnino ali prehranjevalne karte. Govorijo o ropih in
pleIlirvah, pa to sami pomagajo početi .
lzhodiščna baza velike bande, ki operim na območju Črne, je območje Solčave. Ta
skupina udari v glavnem hitro na območju Črne, Sv. Helene, Žerjava, Mežice in se po
hitri izvedbi svojega namena (t eroristične in sabotažne akcije) spet hitro umakne nazaj
na solčavsko območje. Pravemu boju se po mOl nosti izmakne, pač pa rada izvaja
napade na objekte, ki so pomembni za oborožitev (oboroževalni obrat Žerjav jim je
prav posebej pri srcu), kakor tudi zahrbtne napade. Majhne skupine, ki se gibljejo na
območju bataljona (mišljen je 3. bataljon 13. SS policijskega polka - op. avt.), so v
pravilu specialne skupine s posebnimi nalogami (miniranje, prekinjanje električne
napeljave itd). Sabotažne akcije izvajajo vedno v temi.

(c)Lastni položaj: Sovražnik lahko stalno opazuje naša zatočišča in nadzoruje vsa
gibanja. Boj proti bandam povzroča torej ... občutne težave. Velike akcije (Grosseinsatz)
ne zagotavljajo uspeha. Le-tega zagotavljajo manjše akcije, izvedene z večjo
spretnostjo.. Na nekatere uspehe je možno računati le, če nasprotniku ni mogoče
opaziti premikov.
(d)Boj proti bandam: Učinkovito zatiranje bande je možno samo tedaj, če uspe
njihovo dejansko prednost izključiti in jim predvsem odvzeti prehranjevalne baze (avtor
na tem mesnI predlaga evakuacijo vseh hribovskih kmetov, če ne bo šlo drugačcj ta
ukrcp se mu zdi smiseln, ker nemškega gospodarstva ne bi nič prizadel, saj hribovski
kmetje tako vsi podpirajo partizane in rudi njihovi sinovi so pri njih, sprostila pa bi se
mdi delovna sila; kot nadaljnje metode boja proti partizanom pa predlaga zasede
podnevi in ponoči, izvajanje hajk ob močno deževnem vremenu, ko partizani navadno
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iščejo zatočišča na kmečkih domačijah in ustanovitev Gcgenband. skratka, zlasti slednja
metoda je bila dotlej že preizkušena na Gorenjskem. avtor pa jo označuje kot zelo
učinkovito, saj je partiZ3l1C spravila v zmedo, ker niso vedeli, ali je pred njimi prijatelj ali
sovražnik - op. avt.)

Opombe: Izvajanje hajk podnevi je brez pomena, ker banditi takoj zaznajo prihod
nemške enote, ki bo gotovo zadela na bando ali njeno zavarov:tnje, zbežijo ali pa se
udarijo z njo. V takem primeru je očitno, da bodo nasprotne sile, če bodo dovolj
močne, 7.flvzele dobro raktično pozicijo in bodo rako naše, precej šibkejše sile, imele
občurne izgube. V drugačnem primeru bodo (partizanske sile - op. avt.) začele bežati in
tako cilja ne bo možno več doseči. Izhodi nekaterih (policijskih - op. avt.) oddelkov na
prijave o bandah lahko uspejo le v nekaterih izredno ugodnih primerih in po temeljitem
premisleku zadevajočega vodje (policijske - op. avt.) enote. Na nevarnost izvabljanja v
zasedo je pri tem treba stalno misliti. To metodo je nasprotna stran v zadnjem času
večkrat uporabila. Velike akcije zagotavljajo uspeh le, če so se dejansko znašle na nekem
prostoru velike sile bande, in je priprava akcije hit.ro izvedena in je prebivalstvo ne
opazi. Nadalje je pouebno, da se k temu pritegnejo velike sile, ker drugače obstaja
možnost pronicanja. Končno je treba reči, da se rudi taktika boja proti bandam vedno
znova spreminja in to po položaju bande kakor tudi njeno nastopanje in zadržanje.«3s

Ocene v zadnjem obdobju vojne pred skJepnimi operacijami (oktober 1944
april 1945)
V tem obdobju je na vsem Koroškem deloval Koroški odred. Njegov 3. bataljon jc
pokrival Mežiško dolino in jc imel ob koncu leta 1944 okrog 100 borccv, ki so bili
razdeljeni na dve četi, štabno zaščito. dva mincrsko-sabotažna voda, ruski vod in
kazenski vod, v 2. polovici aprila 1945 pa so ustanovili še avstrijski vod ter 3. maja 1945
avstrijsko četo. Ker za zimske mesece januar, februar in marec 1945 nimamo ohranjenih
partizanskih poročil, okupatorjeva za to obdobje pa so tudi vse bolj redka, težko
rekonstruiramo njegovo dejavnost, na osnovi ohranjenih virov pa lahko povemo, da je
opravil 42 evidentiranih akcij, od teh se je desetkrat bojeval na odprtem terenu, ostalo
pa so bile diverzije, zlasti na železniško progo Dravograd-Holmec. Zima 1944/ 45 je
njegovo dejavnost, kot tudi dejavnost drugih koroških enot močno zavrla, svoje je
naredila tudi nemška ofenziva na začetku decembra 1944 z uničenjem osvobojenih
ozemelj na Štajerskem, ttldi zgornje savinjskega, ki je bilo Mežiški dolini najbližje, prišlo
je do delnega osipa enot in do večjega pojava skrivašrva tako na Štajerskem kot tudi na
Koroškem. K1jub temu so enote ostale v svojem starem formacijskem sestavu, spomladi
1945 pa so se začele številčno krepiti z borci, ki so se čez zimo skrivali, pa ttldi z vse
števiLnejšimi ubežniki iz vseh mogočih okupatorjevih formacij; to velja zlasti za Ruse in
Avstrijce. Najhujše boje je bojeval 3. bataljon 14. oktobra pri Mokoseju v Koprivni, 19.
in 20. novembra na Jeklovem vrhu v Koprivni, 29. novembra prav tako na Jeklovem
vrhu, 10. in 11. decembra 1944, ko je ena izmed njegovih čet skupaj s 4. (koroškim)
bat:tljonom 3. brigade VDV odbijala nemški prodor v Solčavo. in 25. aprila 1945 na
Peršmanovi domačiji v Podpeci. Do decembra 1944 se je na območju Mežiške doline in

SZ!, l.agcbcrichtc, poročilo 1. bataljona 13. SS policijskega polka () sedanjih razmerah v r-..·lc;;;i~ki dolini in o
boju z bam.b mi, H. 7, J 944.
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na Solčavskem bojeval rudi 4. bataljon 3. brigade VDV, ki je izvajal tudi diver.lije na
železniški progi. v noči od S. na 6. december 1944 demonstrativna napadel nemške
postojanke v Čmi. nato se je po nemški ofe.nzivi na Zgornjo Savinjsko dolino občasno
še zadrževal na območju Mežiške doline, zadnje tri mesece vojne pa je deloval izven
Koroške, zlasti v Revirjih.l6
Nemških orožn.iških poročil je za to obdobje vsaj do konca leta 1944 ohranjenih
precej. med njimi nldi nekaj takih. ki vsebujejo ocene razmer, za zadnje mesece vojne pa
so ohranjena redka; zadnje, ki ga je napisala orožn.iška postaja Guštanj, ima datum 13.
april 1945. Glede na to, da je nemškemu rajhu v tem času šlo vse slabše, so temu
primerne tudi ocene splošnega položaja. Le-ta se po mnenju vseh poročevalcev -od
enega obdobja poročanja do drugega ni izboljševal, ampak slabšal. Ljudstvo je bilo vse
bolj sovražno nemškemu rajhu i.n vse bolj prepričano, da se bo vojna prej ali slej
končala z njegovim porazom in z zmago zaveznikov še pred zimo; zlasti so bili tako
prepričani številni ljudje, ki so imeli sorodnike v partizanih in so želeli, da bi se še pred
zimo vrnili domov. Tudi v čudežno novo orožje so v začetku nekateri še verjeli, pozneje
pa nihče več. Vse pogostejši pojavi partizanov so skrbeli redke nemško usmerjene
prebivalce doline, izmed katerih so mnogi postali neaktivni in celo simpatizirali s
partizani in jih na skrivaj podpirali, tako da je bilo orožnikom celo med njimi vse teže
pridobivati zaupnike. Večinsko prebivalstvo pa je tako ali rako slovensko in je že dolgo
podpiralo partizane. Na splošno so ljudje v javnosti malo govorili o vojnih dogodkih in
tudi h.itlerjanski pozdrav se je v javnosti še zelo malo uporabljaL Partizani so na
Stražišču ljudem govorili, da bo vojna v kratkem končana, Nemčija bo izbrisana z
zemljevida, nastala bo velika Jugoslavija, kralj se bo spet vrnil, maršal Tito bo njegov
najtesnejši sodelavec(I). Partizani so tudi razširili govorico, da bodo zavezniki 20.
oktobra bombardirali Guštanj in je zato večina prebivalcev že v jutranjih urah zbežala v
bližnje gozdove in grape; novica, ki so ji verjeli tudi nemško naravnani ljudje, pa se je
izkazala kot lažna in beg kot nepotreben, saj do bombardiranja ni prišlo, Novost v
poročilih za to obdobje so tudi ocene stanja v partizanih, ki so jih, kar v poročilih
posebej poudarjajo, povzemali po navedbah ujetnikov ali prebežnikov. Kot ugotavljajo
(najbrž to jemljejo le kot slabo tolažbo zase), tudi partizanom ni šlo najbolje, saj so redki
ujetniki in ubežniki pripovedovali, da jim primanjkuje hrane in živijo v glavnem od mesa
in zelo malo kruha, trpijo pa tudi pomanjkanje obleke in obutve, zaradi česar prihaja
med njimi do bolezni, zlasti prehladov, pljučnice, skorbuta in do ozeblin. Podoben vtis
je dobil nek zaupnik, ko je pri Godcu pod VršIjo goro srečal skupino 100 partizanov; da
namreč vsi razen političnih komisarjev brez upanja gledajo v prihodnost, radi bi se vrnili
v civilno življenje, vendar se bojijo, da bi jih nemška oblast poslala na delo v notranjost
rajha, kjer bi bili izpostavljeni še večji nevarnosti bombardiranja, ali
jim poveljniki in
politični komisarji domnevno grozijo. V oktobru so orožniki v Crni aretirali večjo
skupino ljudi, ki so bili oswnljeni, da sodelujejo s partizani, kar je povzročilo med ljudmi
določeno vznemirjenje. Tudi orožnikom na Prevaljah se je novembra zdelo, da se je
razpoloženje ljudi nekoliko izboljšalo zaradi uporabe V II in zaradi zaustavitve sovjetske
armade pred Budimpešto; podobno tudi na območju Guštanja. Vendar so bile take
ugofovirve za Nemce res le slaba tolažba. Ze kmalu so spet ugotavljali, da se
razpoloženje vendarle ni bistveno spremenilo in da približevanje front povzroča pri
nemškem in nemško mislečem prebivalstvu strah pred tem, da bodo morali v kratkem

ea
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zapustiti svoje domove; nasprotno temu pa je prepričanje pri rajhu sovražnih ljudeh o
skorajšnjem koncu samoumevno. Da je pri tem prebivalstvu zaznati velike simpatije do
partizanov, kar je razumljivo spričo dejstva, da skoraj ni družine, ki ne bi imela vsaj
enega člana pri partizanih. kaže po prepričanju poročevalca iz oro~n.iške postaje Guštanj
naslednji primer: 25. novembra 1944 je lovska skupina 2. čete 18. bataljona deželnih
strelcev iz Guštanja pri prečesavanju Selovca zajela devet partiz~lOov. Med njimi je bil
kurir (Maks Hudopisk.Mcrkač, op. avt.), ki je nameraval pobegniti. pa mu je poveljnik
nemške enote z mfnlam iz brzostrelke povsem zdrobil desno nogo od kolena navzdol.
Ko je sprevod z ujetimi, vključno z ranjencem. prispel v trg Guštanj, se je v trenutku
zbrala večja množica ljudi (zapis je tu ostal nedokončan, vendar po njegovi intonaciji
sklepamo, da so hoteli povedati, da jc ta množica s sočutjem do ujetih in obenem z
gnusom do njih kot okupatorjev opazovala ta žalostni sprevod ~ op. avt.).
Podobno kot v vseh ali v večini prejšnjih poročil pa ekonomski položaj opisujejo
kot dober kljub temu, da se je bližal konec vojne. Oskrba prebivalstva v dolini s hrano
in drugimi življenjskimi potrebščinami je kljub številnim diverzijam na železniško progo
pa tudi ceste in mostove potekala razmeroma normalno, čeprav je včasih prihajalo do
zakasnitev, občasno, proti koncu leta 1944 pa do pomanjkanja zlasti mleka, sladkorja,
moke in premoga; tudi položaj kmetov je bil kljub oddajam pridelkov nemški državi in
oskrbovanju partizanov (pa tudi policija je pri svojih akcijah na partizane jemala
kmetom hrano in žganje), označen kot dober. So pa prekinitve železniških povezav,
vendar ne toliko tiste v dolini zaradi partizanskih miniranj, ampak 6ste v notranjosti
ozemlja, ki ga je še obvladoval nemški rajh, zaradi zavezniških bombardiran; povzročile
določene zasroje v industriji zaradi zmanjšanih možnosti dobave surovin in repro
materiala. Zlasti se je to poznalo v proizvodnji železarne Ravne. [vled rudarji v
mežiškem rudniku pa je vladalo nezadovoljstvo zaradi slabih plač, ki so znašale v
povprečju od 4,5 do 5,2, pri vajencih 2,5 1uvf na izmeno. Žal pa za zadnje mesece vojne
nimamo ustreznih poročil in rako ne moremo ugotoviti niti razpoloženja prebivalstva
niti ekonomskega položaja in težav z oskrbo. Kljub temu lahko sklepamo, da do
bistvenih odstopanj od že navedenega ne bi prišli, tudi če bi poročila za ta čas imeli 3?

SKLEP
Osnovno vprašanje, ki ga želimo na lem mestu raZČ1St1tl, Je, ali drži teza, ki smo jo
postavili uvodoma ali z drugimi besedami, koliko so ocene v nemškjh, zlasti orožniških
poročilih odsev dejanskega stanja v Mežiški dolini v 49 mesecih, kolikor je trajala
nemška zasedba.
Ze iz primerjave med na začetku razprave navedeno spomenico in poznejšimi
ocenami v dokumentih se vidi, da so imeli nacisti o Mežiški dolini in njenih prebivalcih
in njihovem razpoloženju pred zasedbo povsem napačno predstavo. Ta predstava se jim
je mogoče utrdila po razmeroma hitri zasedbi in na osnovi dejstva, da je velik del
prebivalstva na začetku zaradi nezadovoljstva z razmerami v predvojni Jugoslaviji res
nasedel njihovi propagandi in socialni demagogiji, ki jo je ves ča s vojne utrjevala polna
zaposlenost, delovna disciplina, uvajanje tehničnih izboljšav v delovni proces, dobro
17 J\RS II, Orožništvo SJov(:n~ko. Koro;ka, poročila orožniških ro~taj Črna, 17. 10.,27. 10.,26. 11., 11. 12.;
Mežica, 9. 10.,25. 10.,9. 11.,9. 12.; Prevalje, 10. 10., 25. 10., 10. 11.,25. 12; Gu;tanj, \O. 10.. 26. 10., 10. IL,
2(,. 11.,9. 12.,25. 12 1944 in 9. 1. "11)45, in orožniškc!:.'ll podod~(:ka Prcvalje 11 . 10.,1(,. 10., 2R. 10., 11. IL,
27. 11. 1944.
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rešen problem oskrbe prebivalstva z osnovnimi življenjskimi potrebščinami in uspehi
pri reševanju socialnili težav. Kmalu pa se je pokazala tudi druga plat zasedbe:
odstranitev slovenskega jezika iz javnega življenja, rasni in politični pregled prebivalstva
in s tem povezan odvoz in usmrtitev telesno in duševno prizadetih oseb, kmalu nato pa
še izgon drugih. zlasti narodno zavednih in politično nezanesljivih prebivalcev (njihovo
število je bilo le četrtina vseh. ki so bili predvideni za izgon in je grožnja o izgonu
ostalih vseskozi visela v zraku), brezobzirno izkoriščanje gmotnih in človeških
potencialov doline za vojne potrebe, vključno z mobilizacijami v nemško vojsko,
obvezno državno delovno službo in v okupatorjeve pomožne oborožene formacije,
splošni politični in propagandni pritisk, številne nabiralne akcije za zimsko pomoč in
drugo. Vse to je rodilo odpor, na začetku sicer samo v prikriti obliki Ljudje so se
navidezno prilagajali razmeram, hodili na delo, prevzemali manjše funkcije, ki jim jih je
vsilil okupator tcr formalno izpolnjevali njegove zahteve, vendar na skrivaj in v ozkih
krogih kritizirali obstoječe razmere in verbalno obsojali tiste prebivalce doline, ki so se
preveč zavzeto vdinjali okupatorju in bili zanj pripravljeru narediti več kot je le-ta od
njih zahrevaL Prvc konkretne pojave odpora je okupator »()dpravih< s samoprevaro, da
gre za posamezne »komunistične elementc«, pozneje pa že tudi za »klerikalne in
slovensko-nacionalne krogc«; prve partizane je označeval kot neavtohtone. kar so
formalno tudi bili; skratka, vse te pojave je obravnaval kot nekaj izoliranega, brez globlje
povezave s prebivalstvom. Že v 1. polovici leta 1943 pa imamo prve zaznambe o
simpatijah prebivalstva do partizanov. kar je odsev realnega stanja. saj imamo v tem
času že prve avtohtone enote, kamor se je že zateklo nekaj domačinov pred nemško
mobilizacijo, in prve akcije. Dade; so Nemci obvladovali dolino s šibkimi silami,
zanašajoč se na lojalnost prebivalstva in s tem povezano tudi njegovo voljo do služenja
v pomožnih oboroženih formacijah. Sedaj so morali poklicati od drugod v dolino
močnejše oborožene enote vojaštva. V drugi polovici leta 1943 pa poročila že mnogo
jasneje govorijo o globlji vsidranosti partizanstva med prebivalstvo doline. Lahko torej
sklepamo. da je okupator do sredine 1943 še vedno vsaj delno živel pod vtisom
samoprevare, ki se je je navzel že pred vojno in ki jo kaže na začetku razprave navedena
spomenka. Od sredine leta 1943 pa je dogajanje v dolini, zlasti narodnoosvobodilno
gibanjc in njegovo povezavo s prebivalstvom vse bolj realno ocenjeval ter ga imel za
upoštevanja vrednega nasprotnika, kar je tudi dejansko bilo spričo dejstva, da je uspelo
mobilizirati v enote po dosedanjih raziskavah vsaj 10 odstotkov prebivalstva doline,
ostale pa pripraviti do rega , da so ga materialno podpirali. in izvedlo številne akcije. s
katerimi je slabilo okupatorjev sistem, dokazovalo njegovo neučinkovitost in na koncu
pripomoglo k njegovemu zlomu. Vsebina ocen v okupatorjevih dokumentih zelo jasno
potrjuje rcsruco, da noben okupator vsaj na daljši rok nima nobenih možnosti in nobene
perspektive, seveda pod pogojem, da mu večina okupiranega prebivalstva enotno
nasprotuje.
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EINSCHA7ZUNG DER VERHALTNISSE IM MEŽATAL DURCH DIE
DEUTSCHE BESA TZUNGS,WACHT (1941-1945)
Zusammcn[assung
Der Alltor (.\1. j,'.)

1.'t!rJI~d)1 mil

einer l\om bil1tJliOll I'OR Allga/mt tllli iriner U1j.J;frnJ,·hj~jilidIM Arbeit

III/(/ /lk~lIlw tJlIJ D()kumenten der dell/sc/JOt lJ ejtJl:::..'II~ ~"''''tJd,'. I'fJnltbm/idJ GelldtJ"mn(bmdJleJl.
die ~ 'tr/Jii/llt;i,l( im Alt~:."ltJ/ in dtll Jaonw f 9-1 1- 19-1 5 b~~rrN'idJ ,," mac/len. illibuolll/u'I'. u'ie dirle
IJOn der dmlJdJeJJ Buat"II1f!!,.J'llIad)/ t;n.!!Jfh;j/~1 JJ!lmlm.

Er Jlrl/lje) /,

da.,-s

d" DeJ/liti/tli,

II'iJJ' tJlI.' tim

Dmk..rd)rijietl des l.AlJdu.!!."m';,.tJmlJ' KltJgmjjfrt h/ln!Orgeht. dII: r 'uhii/lllii.!'i! lil delil Tllil 'O r dem I\.n·~e
gan:;: tInderi ,raheli alj spij/er tJ!., Dua',,-uI1J/lJ1a,:!JI. Berei/J mil den mlol /lu;mili(nlJ~ ~.rn/(lJI/(Jhm('!l.
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/ III,h dt1J Cr.,·dJth,II Im .\lrf;.tlltll lJI ,iII Rtt.fpil'/ d"!.!iir. dtJjJ' k.rlll' Hfitll:;JII{(.IIIIt1thl t111!-'fl'Iml(l)J
T emlOnlfm (ilIr Pmprk.llIV! /Jal,

NEKATERE KONTROVERZE V ZGODOVINOPISJU O $TEVllU UJETIH IN USMRCENIH PRIPADNIKOV
KOLABORACIONISTICNEGA VOJA$TVA OB KONCU DRUGE SVETOVNE VOJNE

Rista Stojanovic:

NEKATERE KONTROVERZE V ZGODOVINOPISJU O ŠTEVILU
ZAJETIH IN USMRČENIH PRIPADNIKOV NEMŠKEGA TER
KOLABORACIONISTIČNEGA VOJAŠTVA NA SLOVENSKEM IN
KOROŠKEM V AVSTRIJI OB KONCU DRUGE SVETOVNE VOJNE
VEVROPI*
S /otJtnIko javnrut

že

nekaj lel bunj'o informaaje o umrrtitvi dela sloven!kega in dmgega
vojaštva {[kupa} s .rvqjci oZ. civilisti, brez sodbe civilnih lodiic; maja in junija
1945, lj. ob in po !klepnih vojašh. operacijah enot narodnooIVobodiln, voj!k, (NOV) Slovenij' o"
tedanje Jugoslovan.rke am/ade (JA) za dokonino oJvobodilev Slovenije vk!jučno J Koroško v AVJlriji.
Vpraianje lobuJa {levila ledty Z'!Jt1ih in usmrlenih JlovenJkih kolaboraaonistiEnih tJOjakov ler
njihovih !voj«v in drugih <ivili!lovje po!talo akl.alno Zla!ti po lel. 1990, ka je priIlo do zami!1i o 1.1:
narodni spravi na SlotJtnJkem. Kljub lemu, do JO bili o lem v ~dovinopirju ob/augeni že ftevi/ni
pnipevki, žal točnega {tevila tedqi zqjelih in llsmrčenih kolaboracionistov fe IJtdno ne pot!'omo. Le
upamo labko, da bo 1) pn'hodnje lo problema/iko mogoče ~an.rtfJeno ra~·.r/eati p~dv.rem na omovi
primarnih rgot:/()vin.rleih virov (arhiv.rleega gradiva), ki .ro »condilio .rine qua non« za M.reganje
~anJtvene, /or~j objektivne ~.rnice.
Prnpevek je razdeljen na Iri oriIne !klope:
l. Ori! !klepnih vojalleih operaaJ !Ioven!leih enol NOV oZ. JA na Korolkem in (ne)vdqja nemIkega
ler kolaboracioni.r/ičnega IJOjaš/va na S Iovtn.rkem in Koroškem v Av.rtriji mf!ja 1945.
2. Nekaj o problemalilei primarnih :rgodovin!leih virov (arhiV!kega gradiva) o !lownIlei kalaboraciji v
letih 1941- 1945.
3. Značilno.rli nekaten'h objav!ienih prispevkov o šlevilN uje/ih in u.rmrčenih pripadnikov nentškega ter
kolaboracioni.r/ifnega vojaštva na Swvtn.rkem in Koroškem vAv.rtriji mf!ja injunija 1945.
Ob lem po.rebej pOlldar:jam, da .r tem pripevkom nimam namena i!"a'!ifevati pomena že
objav!ienih del.r lo lematiko ali wra1!J1ati tragike ravna1!J0 .r kolaboracioni.rti na S Iovtn.rkem ob koncu
2. .rvelovne vojne v Evropi, ampak i.!lint lo problematiko le dodaino pojaIniIi.
kolaboracionističnega

1. ORIS SKLEPNIH VOJAŠKIH OPERACIJ SLOVENSKIH ENOT NOV OZ. JA
NA KOROŠKEM IN (NE)VDAJA NEMŠKEGA TER KOLABORACIONISTIČNEGA VOJAŠTVA NA SLOVENSKEM IN KOROŠKEM V AVSTRIJI
MAJA 1945

Po vodstvom Osvobodilne fronte slovenskega naroda Cv njej je imela vodilno vlogo
partija Slovenije) je večina slovenskega naroda v letih 1941 - 1945
bojevala narodnoosvobodilni boj (NOB) proti nemškim, italijanskim in madžarskim
okupatorskim enotam ter proti pripadnikom domače kolaboracije. NOB na Slovenskem
oz. boj proti nacifašizmu je trajal štiri leta, en mesec in osem dni - natanko 1500 vojnih
dni.' V tem boju je slovenski narod utrpel velikanske človeške in gmotne izgube, kar
Komunistična

Prispevek jc izvleček iz avtorjeve doktorske disertacije (Narodnoosvobodilno gibanje na Koroškem v letih
1944-1945) in del širšega, še neobjll.vljenega tipkopisa.: Nek.l.ter.t odprta vpr.lŠ.mja v zgodovinopisju o številu
ujetih. ranjenih, usmrčenih in izginulih oseb na Koroškem ob koncu 2 Svetovne vojne v Evropi.
1 Polk. Zdravko Kbnj ~čck in drugi: Narodnoosvobodilru. vojna na Slovenskem 1941 - 1945, Ljubljana 1976,
str. 1012.
-1<

85

NEKATERE KONTROVERZE V ZGOOOVINOPISJU O ŠTEVILU UJETIH IN USMRCENIH PRIPADNIKOV
KOLABORACIONISTICNEGA VOJAŠTVA OB KONCU DRUGE SVETOVNE VOJNE

potrjuje ne le naše, ampak rudi zgodovinopisje izven naših meja. Žal so žrtve padale še
po uradnem koncu 2. svetovne vojne v Evropi oz. po kapitulaciji Hitlerjeve Nemčije
pred zavezniki p.rorifašistične koalicije, v precejšnjem številu tudi na slovenskih tleh.
Dne 9. 5. 1945 je Nemčija tuadno in brezpogojno kapitulirala. Toda kljub temu se
na slovenskih tleh deli nemškega vojaštva, ki so se umikali pod poveljstvom
generalpolkovnika Alexandra Loma (poveljnik nemške armadne skupine »E« - za
jugovzhod), niso hoteli vdati partizanskim oz. slovenskim enotam NOV. Omenjeni
nemški poveljnik je 9. 5. 1945 v Topolšici sicer podpisal akt o vdaji umikajoče se
nemške vojske (po nekaterih podatkih je le-ta štela okrog 300.000 mož). vendar se tega
ni držal in se je skušal prebiti proti Korošici v Avstriji. da bi se vdal britanskim enotam,
Ici so v tem času postopoma že zasedale Koroško. 2 Toda do 12. 5. 1945 so zasedle oz.
osvobocWe zamejsko Koroško tudi slovenske enote NOV OA) in hkrati zaprle severni
del obroča umikajoči se nemšlci in kolaboracionistični vojslci.
Z umikajočo se nemško vojsko so se skušale prebiti v Avstrijo tudi razne vojaške
formacije kolaboraciorusrov (slovenski domobranci, hrvaški domobrani in ustaši, srbski
četniki in drugi) in njim naklonjeno civilno prebivalstvo.
Enote NOV Slovenije (zlasti tiste, ki so bile pod poveljstvom štaba 4. operativne
cone) ter 3. in 4. JA so jim, predvsem zaradi številnih zločinov, ki so jih kolaboracionisti
v času NOB (v sodelovanju z okupatorji) storili nad nedolžnim prebivalstvom, ujetimi
partizani in drugimi, to skušale preprečiti.
Za prostovoljno vdajo nemških oz. kolaboracionističnih vojakov slovenskim enotam
NOV oz. JA ni bilo pripravljenosti, saj je njihovo vodstvo želelo doseči le en cilj: ne
vdati se partizanski vojski, ampak le britanskim oz. zavezniškim enotam na Koroškem v

Avstriji} Skratka, vojaško vodstvo nemških in kolaboracionističnih enot na slovenskih
tleh ni spoštovalo akta obrezpogojni kapitulaciji Nemčije z dne 9. 5. 1945. Zlasti zaradi
tega je v času od 12. do 16. 5. 1945 prišlo do hudih spopadov med enotami NOV
Slovenije oz. JA in umikajočim se nemškim ter kolaboraciorusti.čnim vojaštvom, in sicer
na območju Doliča, Dravograda, Poljane (pri Prevaljah) in Pliberka. 4 Tudi tedaj so bile
žrtve na obeh vojskujočih se straneh. Tako je npr. umikajoča se nemška 104. lovska
divizija 13. 5. 1945 utrpela velike izgube na Poljani: okrog 150 mrtvih, okrog 200
ranjenih in okrog 3000 zajetih vojakov. 5
Hude izgube pa so utrpele tudi kolaboracionistične vojaške enote (zlasti hrvaški
domobrani in ustaši), in sicer pri Doliču (12. - 13. 5.), Dtavogradu (12. - 13. 5.), na
Poljani (14. 5.) ter pri Pliberku (16. 5.). Tedaj je bilo namreč zajetih in razoroženih (npr.
pri Črni na Koroškem) okrog 6000 srbskih in črnogorskih četnikov, v Libučah pri
Pliberku pa se je šele po obstteljevanju vdalo (16. 5.) enotam NOV Slovenije OA) okrog
30.000 kolaboraciorustičnih vojakov (med njimi 12 ustaških generalov, črnogorsko
četniško vodstvo idr.), zajetih naj bi bilo tudi okrog 20.000 civilnih beguncev.'

2 Več

o tt m dr. Tone Ferenc: Poslednji boj na Poljani, Ljubljana 1985, str. 14-15 (v nadaljevanju: Ferenc,

n.d.).
3 Več

o tem Fr~nci Stric: Burni dogodki ob zajetju LOhr:J., Velenje 1980, uvodni de\.
() tem Jr. Rista Stojanovič (v nadaljevanju: avtor): Sklepnt vojne operacije, Svobodna misel, št lO,
26. 5. 1995, m . 19-20.
s Fen....,c, n.rl., str. 26.
.., Več o tem Ferenc, n.rl., str. 33; avtor: Sklepne vojne operacije. Svobodna misel, št. 11, 9. 6. 1995, std7.;
sicer pa je vprašanje števila zajetih in usmrčenih kolabor:l.cionistov podrobneje predstavljeno v nadaljevanju
oz. v 3. sklopu tega pri~pcvka.
4 Več
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V omenjenih spopadih so imele precejšnje izgube rudi enote NOV Slovenije oz. JA:
tako je npr. '17. divizija 3. JA pri Doliču imela 82 mrtvih in 186 ranjenih vojakov,7 na
Poljl1ni jc Tomšičeva brigada imela 8 mrtvih, 6 ranjenih io 19 pogrešanih borcev;" v
spopadih s kolabomcion.i stičnim vojaštvom, npr. pri Borovljah (10. - 11 . 5. ). so enore
Koroškega odreda in Bračičeve brigade po nekaterih podatkih imele okrog 400 nutvih
in ranjenih borcev, zlasti v spopadih s slovenskimi domobranci.'J
Skrarka, nemško in kolaboracionistično vojaštvo se enotam slovenske NOV aA) na
območju Mislinjske, Dravske in Mežiške doline ter na Koroškem v Avstriji ni hotelo
prostovoljno vdati.
Dejstvo je, da se je dobršen del kolaboracionistov (ki se jim je posrečil preboj na
Koroško v j\vstriji zlasti v času od 12. do 16. 5.) prostovoljno vdal britanskim, ne pa
tudi slovenskim enotam NOV oz. JA; slednje so bile na Koroškem v Avs triji do 21. 5.,
ko so se zaradi zavezniških diplomatskih in vojaških pritiskov morale umakniti. Po
huclih zapletih in cliplomatskih posegih so briranske zasedbene oblasti na Koroškem v
Avstriji pristale na to, da del kolaboracionističnega vojaštva, ki se jim je prostovoljno
vdalo (skupaj s civilnimi ubežniki), izročijo slovenskim enotam NOV OA), in sicer:
slovenske domobranec, h.rvaške domobrane in usta še. srbske četnike ter »Ijoticevce«,
črnogorske četnike in druge. 10 V naslednjih tednih (v maju in juniju 1945) je bilo
vprašanje njihove usode (skupaj s tistimi, ki so jih zajele enote NOV oz. JA) prepuščeno
vojaškim poveljstvom JA, KNO] in drugim na Slovenskem oz. v Jugoslaviji.
Spom~nik »Svobodi in miru« na Poljani
(delo ak::l.dcmskcga kipa'1a Stojana Batiča) je bil odkril IH. 5.
11)85 ob proslavi 40. obletnice zadnje bitke 2. ~\'elovne vOjne \'
Evropi. » Umetnik jc oblikoval lik bombe, ki se r:v.prc v obliki
evem, iz nje pa izleti Jata golobov. Bomba ln golobi, simbol:l
\'(ljne in miru, se mci.! seboj u~o<.lno prepletata.\( (Dr. Tom:
Ferenc: O~voboditev severovzhodne Slovenije ;n po~lednj; boj
na Poljani, I..jubljam 1985, str. 35.)

I:r..mei Strle: Vetikl fin:llc na Koroškem, I..jublj:lna 1977, str. 301.
10 podatkov o naroJnoosvolxx.hlni vojni Jugoslovanskth naroJov,VI / 19, dok. št. 151,
Hr. 7H4 - 7f15 ( Poročilo 1. SNOU brigade ))J'oncta '1'OmšlČ:i« Z dne 14. 5. 1945 štabu 14. SNOU Ji\;;,.ijc o
bojih na Pol;:mi).
<) Arhi\' in~tituro ;,.a l1amdno~tna vpra.hnja \. Ljubljani, fase. št. Hi l, m.B/IV - 14; Fmne Primožič - Marko:
I ;,.j:l.Y:\ o mcdvojncm delovanju.
ul Dr. l\hrk Wheeler. Ueli orh in bela garda, Briranski \'ti~i o protikomunističnem uporu \' Jugoslaviji, Borce,
št.12, 198t'i, str. n5.
7

~ Zbornik dokumentov
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2. NEKAJ O PROBLEMATIKI PRl~[ARNIH ZGODOVINSKIH VIROV
(ARHIVSKEGf\ GRADIVA) O SLOVENSKI KOLABORACIJ! V LETIH 1941
1945
G lede omenjene problematike je potrebno takoj poudariti, da primarnih (pisnih) virov
za konkretno (poimensko) raziskovanje ni v zadostni men. Še vedno ni popolnoma
jasno , kaj se je po 2. svetovni vojni zgodilo z viri oz. dosjeji v zvezi z zajetimi in
usmrčenim.i kolaborilcionisti. Po nekaterih informacijah naj bi bili dosjeji uničeni,ll po
drugih pa nekje shranjeni oz. deponiram. I Z
Nekateri tovrstni pisn.i viri so shranjeni v Arhivu Republike Slovenije v Ljubljani
(tudi arhivsko gradivo bivšega Republiškega sekretariata za notranje zadeve) ter v drugih
arh.ivih in muzejih na Slovenskem.
V zvezi z uničevanjem pisne dokum entacije (nekdanje »UDBE() o slovenski
kolaboraciji velja omeniti dve lZJ<lVl. ul sicer: »gradivo naj bi se bilo uničevala po
obdobju Informbiroja (po letu 1948. op. R.s.)«,1J uni čeno pa »naj bi bilo leta 1952 in
pozneje«.H
Kakorkoli že, o kolaboracionistih na Slovenskem v letih 1941-1945 ni na razpolago
urejenih posebn.ih zbirk vuov. Nekaj objavljenih tovrstnih doklUTIentov je v Zbormku
dokumentov in podatkov o narodI10osvobodilni I1qjni jugoslovanskih narodov, VI. del; nekaj tudi v
Dokul1lentih lJudske re1JOIu'!ie 11 Sloveniji, monografijah, raznih časopisih, revijah itd.
VojIlo - istorijski imlitll/ (Vojaško - zgodovinski inštinIt) v Beogradu hrani v okviru
fonda oz. zbirke z naslovom Arhiva tteprijole!Jjkih jedilIica (Arhiv sovražnih enot) tudi
nekatere dokumente o kolaboracionisrih. Za slovenske domobranske enote obstajajo
seznami glavnega poveljstva, poveljstev polkov, bataljonov in čer. V tem arhivu bi se v
zvezi z domobranci n:lšlo tudi šc kaj drugega. Il
Omenjeni inštitut v Beogradu hrani seveda rudi gradivo o eno tah 3. in 4. JA (ki so
sode lovale v sklepnih operacijah maja 1945), slovenski diviziji KNOJ itd. Tudi v okviru
tega gradiva bi se najbrž našel kakšen dokument o slovenski kolaboraciji. 16
Prav gO(Qvo bi bil pomemben (npr. glede domobranstva) pregled gradiva
partizanskih vojaških sodišč (iz časa NOB, zlasti v letih 1944-1945), Tovrstno gradivo je
hranil poseben vojaški arhiv JA oz. JLA v Sarajevu", toda po zadnji vojni v Bosni in
Hercegovini je usoda [ega arhivskega gradiva vprašljiva.
Ob tem je porrebno povedati tudi to, da del arhivskega gradiva (npr. nekdanje
))UDBE«) hranita ,'udi ,uhiv SaveZlJog sekrelarijala za unll/rai/ge pos/ol1e (Zveznega
sekretariata za notranje zadeve) in Arhiv lugoslclfl!Je v Beogradu.

I l Do~i(:

}lm'ojni poboji, Večer, 3U. 10. 191)1), ~tr. 40.
[biJem
11 (biJt'm
I~ b:ja\':). I,l\orja B:wbrj:l 24. I. liNZ \' o~rcJnj(:m Dnevniku TV Slovcnija (omenjeni jc bil tcJaj mini~tcr %a
n()tmnjc :t.adcvc RS) .
1; Milica Stq,rar: Vojaško ;(!\'llcnjc ~Ioven~klh bq,ru!lcCV v tabori~čih po Avstriji, Italiji in NemCiji 1945 -11)48,
Borcc, Šlo 4, 5, 6, 1991, Jitr. 345 - 378 (daljc: Strgar, n.J.).
1(, Dr. Tone Ferenc, inten'ju, Večer, 7D, št. 38, 25. 9. 1991, str. 11 - 13.
t7 Ibidem
12
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V zvezi z viri o slovenski kolaboraciji v letih 1941 -1945 so pomembni tudi britanski
arhivi. Toda po nekaterih informacijah so »A ngleži do leta 2014 zaprli nekatere svoje
arhivc, ki se nana šajo na njihovo politiko do Balkana«.18
Po drugi sve tovni vojni je deloval na Dunaju »Center za odkrivanje jugoslovanskih
vojnih zločincev, ki ga jc vodil neki polkovnik JA«.19 Toda o (cm, kje je arhivsko gradivo
tega »centra«, ni informacij.
Omeniti je potrebno tudi nebj časopi s nega (sekundarnega) gradiva slovenske
emigracije po 2. svetovni vojni: YlIgoslav H erald (izhajal v Eboliju v Italiji, 1946 - 1947).
Mi iII svet (izhajal v Eboliju, 1945 - 1946), Domači glasovi (izhajal v taborišču Peggez Licnz), Za leplo bodočnost (izhajal v taborišču pri Ve trinju), jugosloval/ski ves/nik (izhajal v
taborišču Visco v Italiji) idr. 2u
Če bi bilo torej na razpolago več ohranjenega gradiva oz. če bi bilo ustrezno
arhivsko gradivo v celoti dostopno, npr. v arhivih na Slovenskem, v Veliki Britaniji,
ZDA, ZRJ in drugod, bi lahko vzroke, zaradi kacerih so bili kolaboracionisti na
Slovenskem v maju in juniju 1945 usmrčeni, bolje raziskali in jih objektivneje osvetlili.

3. ZNAČILN OSTI NEKATERlH OBJAVLJENIH PRlSPEVKOV O ŠTEVILU
IN
USMRČENIH
PRlPr\DNIKOV
NEMŠKEGA
TER
UJETIH
KOLABORACIONISTIČNEGA
VOJAŠT VA
NA
SLOVENSKEM
IN
KOROŠKEM V AVSTRljI lVlAJ A IN JUNIJ A 1945

o številu zajetih in usmrčenih pripadnikov nemškega ter kolaboracionističnega vojaštva
v omenjenem čas u in prostoru je v zgodovino pisju objavljenih veliko prispevkov. E na
izm ed značiLlOsti le-teh je ta, da so podatki v njih relativno posplošeni, zaokroženi in da
se med seboj razlikujejo . V zadnjih letih se je o omenjenem vprašanju precej pisalo tudi
v dnevnem č a so pi s ju , razpravljalo na okroglih mizah, simpozijih, v televizij skih oddajah,
objavljene so bile tudi monografije itd.
Dne 19. 1. 1999 so na prvem programu Televizije Slovenija posredovali gledalcem
podatek, da je ob koncu 2. svetO\Tne vojne na Slovenskem »bilo ubitih okrog 100.000
ljudi, od tega je bila ena dese tina Slovencev«. Ne le ta, ampak rudi podatki o pripadnikih
drugih narodov, ki so bili v omenjenem času usmrčeni na Slovenskem, niso najbolj
zanesljivi.~

III Brnnko r.,·lihailm'iC (upokojeni pr:J.vnik 1:-' B~·oh>r.lJa, sin Dr:J.%e t\lihailovica - četniške!,oa povcltnika \. letih
194 1 - 1945), intef\'tu %:1 bl·O&>r.ljsko revijo ON, Šlo 46, IR 10. 199 1, str. 57.
I'J IbiJem
111 Vl'Č o tem Strh""f, n.J., str.345 - 37H; i ~ta: Šolstvo in pros\'{;tno - kulturno Jdo slovenskih bC&'ll!lcCV v
t':lboriščih po Ita\ij i, \' Španiji in na 'I'r/.aškcm 1945 - 1948, Borce, št. 1. 1988, ::tr. 82 - 110 .
. Ob gradnji ceste sko%i bohO\~ki go:-.u pri Mariboru je bilo julij~l 11)91) i%kopanih 1179 žrtc,' pobo jev po 2.
s\'ctom; vojni (domnevno hrnškc&>:l rotlu). '1'0 šte\·ilo jc slccr točno, toda nadaljnj:! i:-.kopa,!anja so bila
ustlldjcn:t, kar pomeni, Ja tudi LO stevi1n žrtcv ni dokončno (Večer, 30. tO. 11)99, str. 40).
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Slovenski domobrnnci v taborišču pri Vetrinju maja 1945
(In1jom:tr Pu~t : Tito"tcm uber Karntcn 1942· 1945,
Klagenfurt/Celovec:, 1984, str. 201).

V literaturi. ki je na voljo, so glede vprašanja števila ujetih in usmrčenih nemških in
vojakov navedeni različni podatki; tako npr. da je bilo 13. 5. 1945
»južno od Drave še okrog 300.000 nemških vojakov in 200.000 ustašev«( (dr. Tone
Ferenc: Sklepne operacije za osvoboditev Slovenije, Osvoboditev Slovenije 1945,
Ljubljana 1977, str. 133); v sklepnih bojih so enote JA npr. med Poljana in Pliberkom
zajele »več kot 30.000 vojakov in okrog 20.000 civilnih begunccv« (dr. Tone Ferenc:
Predaja nemške vojske iz jugovzhodne Evrope, Konec dmge sve tovne vojne v
Jugoslaviji, Borec, št. 12, 1986, slI. 815); po kapitulaciji nemških oboroženih sil (v
Avstriji) na vojaškem operacijskem območju 5. britanskega korpusa, kamor so po
splošni vdaji nemške vojske prihajale večinoma nemške in kolaboracionistične enote, je
bilo »sevemo do Celovca in Beljaka že pol milijona ujetnikov. Hrane je bilo le za dva
dni, a tja je sililo še okrog 200.000 nemških vojakov in približno toliko kvislinških
vojakov iz Jugoslavijc« (dr. Tone Ferenc: Osvoboditev severovzhodne Slovenije in
poslednji boj na Poljani, Ljubljana 1985, str. 30); lngomar Pust Tiloslem uber Kiirnlen
1942-1945, Klagenfurt / Celovec 1984, na str. 118 omenja »150.000 Mann der
Heeresgruppe L6hr auf slowenischen Gebiet«( (8.5. 1945); na str. 138, da je bilo na
Koroškem v Avstriji, in sicer 14.5. 1945 )zwei Gmppen der kroatischen Armee,
insgesamt 200.000 Mann ... « ter )500.000 Zivilisren ... «; ml st.r. 179 pa »12.000
Domobranzen lind 10.000 Zivilisten ... « (10. - 11. 5. 1945); dr. Ciril Zebot: Neminljiva
Slovenija, Ljubljana 1990, na str. 344-345 navaja, da je v začetku maja 1945 zbežalo iz
Slovenije na Koroško »okrog 10.000 slovenskih beguncev« in »okrog 12.000 slovenskih
domobrancev«; v zborniku razprav Posebnosti narodnoosvobodilnega gibanja in
partizanskega bojevanja NOV in POS na Slovenskem, Ljubljana '1989, na str. 9
generalpolkovnik Ivan Dolničar omenja, da je »15. maja 1945 na Libuški gmajni pri
Pliberku zadnja skupina 30.000 ustašev in četnikov položila orožje in se vdala eno ram
Jugoslovanske armade«; Igor Schellandcr: Zmaga je bila naša, a uživali so jo drugi,
Koroški koledar, 1985, na str. 55 navaja: »Domnevamo, da so partizani na Koroškem
zajeli nad 70.000 sovražnikovih vojakov. Poleg tega pa so partizanske enote zajele
75.000 kvislingov, okoli 15.400 pa so jih vrnili Britanci - od tega jc bila vsaj četrtina
bcguncev«; o številu zajetih nemških kolaboracionističnih vojakov glej tudi avtor: Vojna
se je končala, Med Peca in Pohorjem (zbornik), 3, Ravne na Koroškem 1986, kjer na
str. 133 navaja, da se je 16. 5. 1945 pri Pliberku vdalo »okrog 40.000 ustašev, 6.000
kolaboraciorustičnih
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četnikov in 20.000 civilnih beguncev<<; dr. Tone Ferenc: Zakaj se je druga svetovna
vojna končala ravno na Koroškem?, Slovenski vestnik, št. 24, 14. 6. 1985, na str. 7 med
dmgim omenja, da so britanske enote na Koroškem »imeie v ujetništvu okrog pol
milijona sovražnikov«; v zborniku prispevkov skupine avtorjev: OIIJ(Jrtni dOlner Bleibnrg.
Zagreb 1990, na str. 13 piše (avtor Željko KrušelD: » ••• Il [as pon broja žrtava ide od
100.000 pa do više od pola milijuna ubijenih ustaša, domobraml icivila ... , da je gro
srradao od partizanskih rafala jaš kod Bleiburga«; 1110mas M. Barker: Socialni
revolucionarji in r.ajni agenti, Koroški slovenski partizani 10 britanska tajna služba,
Ljubljana 1991. na su. 81 omenja, da se je z LČlhrovo annadno skupino »E«. ki je štela
»oiuog 400.000 vojakov«, umikalo še »200.000 ustašev«; na SIr. 101 pa, da je bilo na
Koroškem »kakih 13.000 slovenskih domobrancev, 6.000 slovenskih protikomunističnih
beguncev idr.«; dr. Dušan Biber: Zavezn.ik.i niso nasedli izdajalcem, Delo, št. 263,
10.11.1984, jc na str. 18 navedeno tudi število tedanjih vojnih ujetnikov v Avstriji, in
sicer »109.000 Nemcev, 46.000 Kozakov, 15.000 Madžarov, 25.000 Hrvatov in 24.000
Slove ncev, Lj. okrog 220.00(>« (toda, če te podatke scšrejemo, je seštevek 219.000); dr.
August \X/alzl: Kiirnlen 1945, Klagenfurt / Celovec 1985, na str. 270 navaja: »Ungerahr
200.000 Soldaten sollen sich den britischen Kriifren ergeben haben, darunter 109.000
Deutsche, 46.000 Kosaken, 15.000 Ungam, 25.000 K.roaten, 24.000 Slowenen ...« ()/apsus
calami(( - 219.000, ne pa »okrog 200.000«; obširneje o sklepnih vojaških operacijah na
Koroškem maja 1945 je pisal Franci Strle: Veliki fmale na Koroškem, Ljubljana 1977,
kjer na str. 251 navaja, da je v času od 12. do 14. 5. 1945 v spopadu z enotami 17.
divizije 3. JA pri Doliču padlo »Okrog 4.700 ustašev«, zajetih pa naj bi jih bilo »10.960«;
na voljo pa jc rudi ra podatek: »Ko so nekaj dni po bitki v Doliču krajani pokopavali
padle ustaše, so jih našteli okrog 1.500« (Ignac Miklič - Nace, ustna izjava z dne 10. 5.
1985); Jovo Popovič: Druze Tilo, ral je završen, Beograd, 1986, na str. 195 piše, da je ~~od

14.-16. 5. 1945 bilo z",obljeno oko 40.000 Nemaca, oko 60.000 usraša i oko 5.000
četnika«

(slove nski domobranci niso omenjeni); dr. Tone Ferenc: Poslednji boj na
Poljani, na str. 33 med drugim navaja, »da se je zavezruškim enotam v .Avstriji predalo
okrog 200.000 jugoslovanskih državljanov, ki so služili v nem ških oboroženil1 silah«, da
je bilo med ujetniki v Avstriji »17.125 Hrvatov, 17.000 Slovencev, 4.203 Srbov«, med
izročenimi ujetniki je bilo »okoli 10.500 slovenskih domobrancev«; Rozina Švent: Maj
1945 - nekateri so izbrali drugačno »svobodo«, Prispevki za novej šo zgodovino,
Ferenčev zbornik, št. 2, Ljubljana 1997, na str. 413 med drugim piše, da se je»)V začetku
maja 1945 okrog 25.000 Slovencev odločilo za odhod v rujinCX(, na str. 423 pa, »da
ročnega števila vrnjenih in pobitih ne bomo nikoli ugorovili((; Nikolaj Tolstoj, Matjaž

Klepec, Tomaž

Kovač:

Trilogija, Vetrinj - Teharje - Rog, Maribor 1991, na

str.

57 je

med drugim omenjeno (M. K1epec), da so britanske zasedbene enote na Koroškem
maja 1945 iz Vetrinja (stacionirani domobranci) vrnile v Slovenijo oz. Jugoslavijo
»Okrog 10.000 Slovencev (domobrancev, op. R.S.)« ter da je »od vrnjenih bilo pobitih
vsaj 9.000 domobrancev«; v omenjenem delu je na str. 147 pomemben tudi podatek ([.
Kovač), da je bilo v jamah ali gozdovih Kočev skega Roga usmrčenih »okoli 14.000
na spro tnikov rd ečega režima« (socializma oz. komunizma ali NOB tedanje Jugoslavije,

op. RS.), od tega »3.000 - 4.000 slovenskih domobrancev«; dr. Ciril Zebor: Neminljiv.
Slovenija, Ljubljana 1990, na str. 345 in 353 med drugim piše, d,1 jc v začetku maja 1945
sicer zbežalo iz Slovenije na Koroško v Avstriji »o krog 12.000 slovenskih
domobrancev«, toda poveljstvo britanskega zasedbenega vojaštva na Koroškem
vendarle ni izročilo enotam NOV oz. JA »cca. 6.000 Slovencev« in da je bilo »gotovo
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rešenih smrti vsaj polovica slovenskih in ostalih jugoslovanskih begunccv v Avstriji«;
Milovan I)ilas (nekdanji član političnega biroja CK KPJ v Beogradu) je v beograjski
reviji NIN, št. 2088, 4. 1. 1991, na str. 44 (sklicujoč se na svoje delo IVortimt, New York,
1977) glede števila izročenih in usmrčenih kolaboracionistov med drugim izjavil: »Broj
je veCi od 20.000, ali ne prelazi 30.00«, v beograjsIci reviji Duga, št. 424, 26. 5. - 9. 6.
1990, je na str. 26 Simo Dubajic (nekdanji komandant motoriziranega odreda 4. JA,
udeleženec sklepnih operacij na Koroškem ill posrednik pn usmrtitvah
kolaboracionistov na območju Kočevskega Roga) povedal naslednjc: »)V Kočevskem
Rogu je bilo ubitih okrog 30.000 ustašev, četnikov in domobrancev«; Simo Dubajic je v
Dugi, št. 468, 1. - 14. 2. 1992, na str. 57, kjer govori tudi glede svojega sodelovanja pri
snemanju dokumentarnega filma Rngenrol (o usmrritvah kolaboracionistov v Kočevskem
Rogu, slovenskega režiserja Filipa Robarja - Dorina), povedal še to: )Filip Robar mi je
opisoval detajle odkopavanj jam in svoje doživljaje s speleologi. Od njega sem izvedel,
da je v Kočevskem Rogu skupaj 14.000 okostnjakov. Tudi če je prišlo do spodjedanj
spodnjih plasti. kar trdijo strokovnjaki, bi vendar število pobitih moralo biti manjše od
30.000, kot se je prej govorilo«; Ivo Žajdela: Komunistični zločini na Slovenskem, 1,
Ljubljana 1991, na str. 6 navaja: »Ta trenutek je po celotnem slovenskem ozemlju
znanih preko 80 lokacij množičnih grobišč . Pobitih je bilo nad 10.000 Slovencev, vsaj
dvakrat več pa je bilo na slovenskem ozemlju pobitih še pripadn.ikov drugih
jugoslovanskih narodov, predvsem Hrvatov«; isti: Kočevski Rog, Maribor 1990, na str. 5
med dmgim omenja, da je bilo v Kočevskem Rogu )pobitih na tisoče slovenskih
domobrancev, poleg njih pa šc več tisoč hrvaških in verjetno mdi srbskih
protikomunistov«; na str. 10 pa so I1ilVedeni konkretnejši podatki: »)Število slovenskih
domobrancev, usmrčenih konec maja in v začetku junija (1945, op. R.S.), še ni
dokončno ugotovljeno. Razen nekaj stotin izpuščenih - do sedaj so najdeni podatki za
okrog 380 iz Teharij in okrog 700 iz Kočevja, za katerc ' je veljala amnestija iz avgusta
1945, je po nekaterih domnevah v tistih dneh izgubilo življenje okrog 7 - 8 tisoč
domobrancev« (omenjeni avtor se pri tem sklicuje na ugotovitve slovenske zgodovinske
komisije, ki je raziskovala število usmrčenih domobrancev); William Deakin: Vdaja
nemške vojske na Balkanu, april- maj 1945, Borec, št. 12, 1986, na str. 806 omenja, da
so )Britanci izročili 18.000 Srbov, Hrvatov, Slovencev in Črnogorcev (ki so se borili
proti Tim in prišli pod L6hrovo poveljstvo) Titovim enotam in veliko njih so v
naslednjih dneh pobili«; Lorcnz Mack: Britten his.ren dem Ullheil .reilleJ1 Lauf, Kleine
Zeitung, 30.4.1987, na str. 8 trdi, da je bilo na Koroškem v Avstriji izročenih (enotam
JA) »23.000 Slowenen, Kroaren und Serben«; Nikolaj Tolstoj (sklicujoč se na svoje delo
The MilliIler Alld The MauamI (izšlo v Angliji 1. 1986), je v Dugi, št. 453, 5. 7. - 29. 7.
1991, na str. 56 navedel, da je bilo v Avstriji (maja - junija 1945) izročen.ih JA: »25.000
Hrvata in 25.000 četnika«, toda v okviru števila »četnikov« so všteti vsi »Ljoticevi
dobrovoljci i slovenački domobranci«; ob 40. obletnici zmage nad fašizmom (poljana,
18.5.1985), jc slavnostni govornik Stanc Dolanc (njegov govor je objavljen tudi v
Koroškem fuži..narju, št. 3, 2.9.1985, str. 3-11) med drugim dejal:»V sklepnih operacijah
(enot NOV oz. JA, op. R.S.) za osvoboditev je bilo zajetih nad 120.000 kvisl.inškil,
vojakov - Pavelicevil1 domobranov, ustašev, Rupnikovih domobrancev, četnikov Draže
lv1ihailovica, muslimanske milice, legionarjev, Ncdii:evcev in drugih, okrog 10.000
domobrancev pa so zaveZIliki vrnili našim oblastem.«; dr. Tone Ferenc: Predaja nemške
vojske iz jugovzhodne Evrope, Borec, št. 12, 1986, na str. 822 omenja, da je bilo v
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sklepnih operacijah ellot JA za osvoboditev J ugoslavije »okmg 300.000 ujetnikov (od
tega 150.000 Nemcev)« in okrog »100.000 mrtvih sovražnikovih vojakov«.

Llhko bi omenili še druge tovrstne prispevke. Toda kljub temu še naprej ostaja odprto
vprašanje, katero število ujetih in usmrčenih okupatorjevih ter kolaboracionisričn.ih
vojakov 21 v času sklepn.ih vojaških operacij na Koroškem maja 1945 in pozneje, je
najtočnejše. Ena od prihodnjih nalog zgodovinopisja je torej ugoroviti resnico o tem,
vendar pot do nje prav go tovo ne bo lahka.

EINlGE KONTROVERSEN IN DER HISTORlOGRAPHIE UBER DIE
ZAHL DER GEFANGEN GENOMMENEN UND HINGERlCHTETEN
ANGEHORlGEN DER DEUTSCHEN UND KOLLABORlERENDEN
TRUPPEN IN SLOWENIEN UND KARNTEN ZU ENDE DES ZWEITEN
WELTKRlEGS IN EUROPA

ZusammenJassung
Jchon tinige Jal}f"t 101m in dcr J/owenilchen Offentlichkeit Informationen liber die ZalJl der 8ifangen
genommenen und hingerichltlen Angeho"ni,tn der dCJltschen lind andenn kollaboritrenden TruppelI
(zuJammtll mi/ den ZitJilislen) tin Mai und Juni 1945 groJe Erregung aUJ. Tro/Z der TalJache. dass
uber diue Prage Jchon zahlniche Beilrage publi'{jerl wurden, iJI denn genaue Zahl vor al/em aujgrund
des Mallgels pniniinr hiJ/on'Jcher Quel/en leider noch immer nichl bekalInI. Die Prage der genalItII
Zabl der gefangen genommellen und hingen'ch/elen Angehbrigell der deulschen und kol/abon'ennden
T mppell Zu Ende des ZweiJen IVeI/k n"egJ in S lowtllien und Kiirn/en bleih/ in der HiJ/oriographie
wei/emin oJfell.

21 Ko sem na Pedagoški akademiji v Mariboru \' letih 1983 - 1988 študentom zgodovine predaval tudi o
skk1Jnih oper:lcijah ~ l ovenHkih enot NOV (oz. JA) na Koroškem maja 11)45. sem mcd druh";'m poud:lril, d:l so
podatki O številu ujelih, mnjenlh in usmrccnih okupato~cvih tcr kol:lbomcionisticnih vojakov ~e vedno
neustre:mo rm~isbni . Ob tem bi ~clcl dod:lti, da sem na omenjenih predavanjih študl:ntom posredoval
podatke, ki so mi bili pač na voljo i% zgodovinopisja in da k... ti bjpak niso bih kakšna »partijska propag,lOda«,
kot jc 1\'0 Žajdela l>:apLsal \' Večeru % dne 24. 10. 1997, na str. 2"\. Toda \' kolikšni men je na..~e in tuje
zg(xio\'inopisjc cakrm in Janes na omenjeno vprašanje lahko podalo ustreznc odgovore, je stvar širk
polemike na ustreznem 'l.nalllitvcnem nivoju.
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Veron ika Podkrižnik

POŽARJEVA SKUPINA KRIŽARSKO KMEČKI UPOR ALI UDBOVSKA
PROVO KACIJA?"
1. UVOD
V svojem diplomskem delu sem poskušala raziskati okoliščine v zvezi z domnevno
ilegalno »križarsko« skupino, ti Požarjevo skupino, ki naj bi od konca leta 1949 do
začetka leta 1950 delovala na šoštanjsko-s!ovenjegraškem območju in katere domnevni
člani so bili marca 1950 obsojeni na sodnem procesu v Šoštanju.
Čeprav sem v svojem diplomskem delu' širše obravnavala t.i. križarsko gibanje na
Slovenskem po 2. svetovni vojni, odnos povojne oblasti do lega pojava in se dotaknila
mdi značiLlOsti povojnih sodnih procesov in delovanja politične policije, pa se bom v
tem čbnku omejila Ic na Požarjevo skupino, oziroma na nekatera najpomembnejša
poglavja obsežne razprave.
Raziskava je temeljila na zbiranju ustnega izročila in obdelavi dosegljivega arhivskega
grad.iva. 2 Od obtoženih na šoštanjskem procesu danes živijo še Franc Jazbec, Franc
Hrastnik in domnevno tudi Alojz Stropnik. Franca Jazbeca sem obiskala na njegovem
domu v Velenju.
Po njegovih besedah naj bi v domu starostnikov v Velenju živel tudi obsojeni Alojz
Stropnik. Vendar je Stropnik, ko sem ga 17. 4. 1999 obiskala, zanikal, da bi bilon
oseba, ki jo iščem, čeprav se je poleg imena in priimka, z obtoženim Stropnikom ujemal
tudi njegov opis (poškodovana roka in nogaV S Francem Hrastnikom nisem uspela
govoriti, ker živi v Škofji Loki. Med tistimi, ki so leta 1950 pred aretacijo pobegnili, v
sod nih spisih pa so omenjeni kot člani skupine, sem navezala stike s Francem
Laznikoffi, ki sem ga v Zavodnji obiskala 18. 4. 1999. Le mesec dni po najinem
pogovoru je umrl. Druge priče, s katerimi sem se pogovarjala, so sorodniki obtoženih:
sin in hči obtoženega Ivana Podkrižnika Jože Podkrižnik in Marija Krenker,
Podkrižnikova bratranca Franc in Silvestra Čuješ, sin :Mihe Šumaha Ivan Šumah, sin in
hči obsojenega Martina Tajnika Tine Tajnik (župnik v Mislinji) in Helena Tajnik, hči
obtoženega Alojza Goršb Ivica Medved, žena obloženega Jožeta Andcejca Tončka
Andrejc. Večinoma so bili očividci takratnega dogajanja, o nekaterih dogodkih pa so

~Prispcvek

iz diplomskc&>a dela z istim oaslo\·om na Pedab~hi fakulteti \. Manboru leta 11)99 poJ
prof. ur. Jere Vodušek - Starič.
I Tipkopis je n:t voljo v KorO$ki osreJnji knjižnici na R:tvnan na Koroškem.
~ Ker IC " Čl~U sojenja Požaryevi skupini okrajno sodišče: " Šoštanju spaJalo pot.! okroŽni' ~otIuiče \' LjUbljani,
se: suum spisi o skupioi nahajajo" Arhivu okrožne&>:I sodišča (AO~) Hl-publike Slovenile \' I.jubljani pod
na."lo\'om »Pnžar in ostali« oz. pud oznako K 135/50, nekaj gradiva pa tudi v osebnih mapah obtoŽenih. Ker
so bili obto~.c:ni rudi iz slovenjegr.tškcga območja \o ker jim je bila v obsodbi izrcč(.'I1:l zaplemba premoženja,
hrani »Soubo( nllJi arhiv Okr.tjnega sodišča RS v Slovenj Gradcu, \' zvczi z prcm()ženjskin-u zndcvami poJ
oznako j7H/50/1. Nekaj graJiv:l sr.;m našla tuJi v Arhivu rlj>ublike Slover1ije (v naduljcv:mju ARS III),
nr.;kd;mjem arhivu J\INZ, poJ oznaku ))Po.:larjr.;\'a bandacc.
V litcr.ll'uri se skupina zc\o na kratko omenja v ))Sodni procesi na cdi~kcm 1944 - 51c<, Milka Mikole (str. 210
- 2 11 ) in ))Iz arhivov slovenske pol.Jtične policije, urednika Jožeta Pučnika (str. 414 - 415) .
.l Pogomr a\'torice z /\lojzcm Berložnikom, 17.4. 1999 in Francem ln'\znikom 19. 4. 1999, (zapis hr.tni
:l\·tnricl).
jc

mentor~t\"om
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pričali

posredno, po pripovedovanju svojih staršev. Tretjo skupino prič so sestavljali
sokrajan1, sosedje in prijatelji obtoženih iz Razborja in Zg. Podgorja: Franc Pačnik,
Minka Mirkac, Marija Stropnik, Alojz Berložn.ik in Pavel Juvan ter Jože Jevšnik, ki sta
bila po lastnem pripovedovanju med preiskovalnim postopkom tudi aretirana, a kasneje
nista bila obsojena. V četrto skupino prič sem uvrstila ljudi, ki so z zadevo prišli v stik
po drugih poteh: zgodovinar iz Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec mag.
Marjan Linasi, učitelj zgodovine iz Slovenj Gradca Peter Pačnik, ki je v tistih časih živel
v Razborju in je zgodbo o Požarjevi skupini poznal, tcr ing. Vida Vrh njak - Dulec, ki je
za Komisijo za povojne poboje in medvojna nedokumentirana smrtna .izginotja pri
Mestni občini Slovenj Gradec zbirala podatke in je popisala tudi nekatere dOffiJleVne
člane Požarjeve skupine.
Čeprav so lahko pripovedovanja po tolikih letih tudi posledica govoric in njihova
verodostojnost ni vedno dokazljiva, so si zelo podobna, podatki se le redko izključ uj ejo.
Kolikor je bilo mogoče, sem podatke primerjala z arhivskim gradivom. Kljub temu
zaradi posebnosti virov zgodbe o Požarjevi skupini nisem zapisala kot popolno resnico
z začetkom in koncem, temveč kot poskus zgodovinske razprave, pri čemer sem
upoštevala različna mnenja, izpovedi in vire tCI poskušala na koncu postaviti lastno
ugotovitev, ki prav tako ni dokazana resnica, ampak le moje mnenje.
2. OBTOŽBA POŽARJEVE SKUPINE
Sodni proces proti štirinajsteric!, ki jo je obtožnica bremenila, da so se povezali v
skupino, ki, ) je imela za cilj zrušiti obstoječo družbeno ureditev«,"' je potekal pred
senatom ljubljanskega okrožnega sodišča v Šoštanju od 22. do 24. 3. 1950.5 Po
navedbah obtožnice naj bi skupina delovala na dokaj prostranem območju od Zg. in Sp.
Razborja ter Zg. Podgorja na Koroškem, do Raven pri Šoštanju, Zavodnje, Belih Vod,
Brezij pri Šoš tanju in Šentvida nad Zavodnja na Štajerskem območju.<' Na zatožni klopi
je kot prvoobtoženi in vodja skupine sedel Franc Požar, 27-letni demobiliziran.i
partizanski poročnik, doma iz Sodražice na Dolenjskem, trenutno brez stalnega
bivališča. S Koroškega območja so prihajali štirje obtoženci: 44-1etni N1iha Šumah (p.d.
t\rrvig) in 40-letn.i Ivan Podkrižnik (p.d. Češnovnik) oba kmeta iz Sp. Razborja tcr 32letni kmet iz Zg. Podgorja Jože Andrejc (p.d. Šubelj). OstaW, deset obtožencev je bilo
doma iz šoštanjskega okraja, večinoma iz Raven pri Šoštanju, od koder so prihajali 45letni Alojz Goršek (p.d. Koc), 23 in 24-letna brata Franc in Anton Jazbec (p.d. Jazbeca),
23~ l etni Franc Hrastnik (p.d. Epih) in 35~letni Adolf Naht.ingal (p.d. Divjak) ter 40 ~l etn.i
Martin Tajnik (p.d. Vigant). vsi kmetje oz. kmečki sinovi. Dva obtoženca, 21 -letni
delavec Alojz Stropnik (p.d. Zaverški Dreje) in 40~ letni kmet Ivan Medved (p.d. Zadnik)
sta bila doma iz Zavodnje pri Šoštanju. Anton Sovič (p.d. Gruntič), 46-letni kmet iz
Belih Vod, Ivan Bevičnik (p.d. Florjan), 41 -1etni kmečki najemnik in zidar pa iz Brezij
pri ŠoštanjuJ
Domnevni člani skupine, proti katerim je marca 1950 potekal sodni proces v
Šoštanju, so bili večinoma kmečkega stanu, stari od 21 do 46 let in so vsi razen Požarja
Miko1:t, Milko, Sodni proct.:~i na cdj~kt.:m lQ44-51, Publikacija Zgod. arhiva v Cdju, Študije 1, Cdje 1995,
210.
:. Arhiv okrnjnq..,oa ~odi~ča (~kr:l i:bno: AU~) RS v Slovcnj Gradcu, Spili J7B/5O/1.
('Pr:lV tam.
7 Pra,' tam.
;1

~ tr.
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in Beričnika imeli nedokončano osnovno šolo. Požar, Stropnik, Beričnik, Franc Jazbec
in Ivan Medved so bili med vojno v parrizanih, nekateri. predvsem Šumah in
Podkrižnik, pa naj bi med vojno, ki so jo preživeli na svojih domovih, partizanom
pomagali!! Jože Andrejc in Martin Tajnik sta preživela nemška koncentracijska
taborišča, Anton Sovič pa zapore gestapa v Celju.') Od vseh obtoženih sta bila
predhodno kaznovana le Požar in Alojz Stropnik. F. Jazbec, Goršek, Nahtingai in
Tajnik so bili v letu 1950 člani Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Ravne, Podkrižnik
pa predsednik KLO Razbor (1947)10
Obtožnica jih je v grobem povzeto bremenila naslednjega:
I.
Na področju Razborja naj bi že leta 1946 nastala neaktivna križarska
skupina. Organizirati jo je začel t.i. major Križarske vojske Sloveruje (v
nadaljevanju: KVS) Anton Janže, delavec iz Žerjava pri Mežici, ki je pred vojno z
družino stanoval v »Češnovnikovi bajti«, v lasti družine L Podkrižnika. Podkrižnika
in :Miho Šumaha naj bi Janže tako že leta 1946 včlanil v KVS.
Il.
V Razborju in okolici Šoštanja so se po vojni zadrževali trije mladi
fantje. Vsak iz svojega razloga naj bi se skrivali pred oblastjo: triindvajsetletni Franc
Šumah iz Raven pri Šoštanju je leta 1947 dezertiral iz JA in se odtlej skrival pri
svojem stricu M. Šumahu. Tu se je nekaj časa skrival tudi bivši partizan Jože
Gostenčnik, rejenec družine Slivnik (p.d. Končeva bajta) iz Razborja, potem ko je
leta 1949 pobegnil iz zapora v Ljubljani, kjer je bil zaprt zaradi vloma v Kmečko
zadrugo v Zavodnji. V Zg. Podgorju, večinoma pri kmetu Šubeljnu, pa naj bi se od
leta 1949 zaradi kraje živine in »črnih zakolov« skrival še Franc Laznik, bivši borec
Tomšičeve brigade in delavec v TUS (Tovarna usnja) Šoštanj.
III.
Decembra 1949 je na šoštanjsko območje prišel Franc Požar. Požar
naj bi po vojni prav tako prišel navzkriž z oblastjo. V Ravnah pri Šoštanju in okolici
je tamkajšnje »)I1ezadovoljnc« kmete organizi.ral v ilegalno protioblastna skupino in
jo povezal z že obstoječo »križarsko skupino( (podkrižnik, M. Šumah) iz Razborja
in s tremi mladimi skrivači (F. Šumah, Gostenčnik, Laznik).l!
Skupina je bila obtožena, da je na sestankih pri J. Andrejcu, M. Šumahu in A. Goršeku v
januarju in februarju 1950 načrtovala protidržavne akcije: vlom v KZ Suhi dol,
miniranje mosta na Paki, miniranje železniške proge in predora pri Šoštanju. Tipkali in
razpečevali naj bi letake s pozivi na upor proti komunistični oblasti. napisali pismo
britanskemu konzulatu v Ljubljani in ga prosili za navodila pri odporu, si za znak izbrali
križ, polmesec in peterokrako zvezdo ter izdelali štampiljko s tem znakom in z njim
žigosali letake. V pripravi na upor naj bi zbirali orožje. Požar, Beričnik, Laznik, F.
Šumah naj bi celo ftzično napadli dva aktivista Osvobodilne fronte (OF) v šoštanjskem
okolišu. Skrajno dejanje skupine naj bi bil uboj aktivista Franca Trančkarja, popisovalca
živine za obvezno oddajo, ki sta ga v Razborju 24. 2. 1950 domnevno storila Franc
Šumah in Jože Gostenčnik. Ker sta storilca pred aretacijo pobegnila (p. Šumah je bil
aretiran kasneje, po šoštanjskem procesu), je obtožnica bremenila M. Šwnaha, da je

H Pogovor avtorice z Marijo Krenkn, 22. 3. 199<), in Jo%etom Podkrižnikom. 22. 3. 1999, (zapi:;a hrani
avtorica) ter AOS RS v Ljubljani, spis K 135/50/49.
'1 AOS RS \. Ljubljani, spis k 135/50 in pogovor avtorice s Heleno Tajnik, 27. 4. 1999, (zapis hrani avtoric:!.).
HI AOS RS v Slovenj Grajcu, spis J 78/50/1.
11 Celjski tednik, 1. 4. 1950 ))Na rrocesu v Šoštanju je 14 bandito\' prejelo zasluženo kazC1l«, ~tr. 2, ;t. 73 in
AOS RS \' LjUbljani, spis k 135/50, AOS RS \' SIO\'cnj Gradec, spisJ 7H/SO/1.
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vedel za umor in se z njim strinjal N ajbolj nenavadna je bila obtožba zoper M. Tajnika,
saj jc bil priveden pred sodišče , ker je neke noči v februarju 1950 Požarin in Stropn.iku
pokflzaJ pot do soseda Nahrigala in »sumljivih oseb« ni prijavil. 12

3. POSKUS POJASNITVE TAKRATNEGA DOGAJANJA IN VLOG1\ FRANCA
POZARJA
Cilj moje raziskave jc vsaj delno pojasniti, kaj se jc v primeru Požarjeve skupine
resnično dogajalo, kajti na podlagi obtožnice i.n kasnejše sodbe bi lahko sklepali, da je
dejansko šlo, kot je z~lpisano v obtožnici, za »izrcdno nevarno tolpo, ki se ni samo
pripravljala na razne diverzantske akcije in za sodelovanje z inozemstvom ter za
propagando proti družben.i ureditvi FLRJ, ampak jc taka dejanja že izvrševala in bi jih
tlldi n:tdaljevala. če ne bi bila pravočasno razkrinkanaKI1
Zgodb:1, ki jo pripovedujejo priče in je delno razvidna rudi iz arhivskega gradiva, pa
je popolnoma dmgačna : obtoženci, ki so bili med vojno v paruzan.ih, v nemških
taboriščih .in zaporih, ali pa so doma sodelovali s partizani, so bili po vojni zaradi
rigoroznih ukrepov nove oblasti razočarani. Priče pravijo, da so bili nejevoljni predvsem
z<lradi obvezne oddaje, ki je niso zmogli, visokih davkov in nekorektn.ih postopkov
pobiralcev obvezne oddaje. l ", Tej problematiki sem v nalogi posvetila celo poglavje, v
k~lf ere m sem podrobno opisala povojne razmere in vzroke za nezadovoljstvo kmetov na
šoštanj sko-slovenjegraškcm območju, rudi domnevnih članov Požarjevc skupine, [er jih
podkrepila s konkretnimi primeri. Na tem me5ru bom opisala le primer, ki se je
spomladi 1949 zgodil v Razborju, saj nazorno priča o takratnih konfliktnih odnosih mcd
kmečk1m prebivalstvom in novo oblastjo. V Razboju je bil 31. 4. 1949 množični
sestanek. Udeležili so se ga krajani in funkcionarji IZ Slovenj Gradca. Kmel iz Razborja
Anton Kanduri (p.d. Jamnik) je na tem sestanku slovenjegraškim funkcionarjem očital,
da hoče nova oblaSt kmela popolnoma zasužnjiti in da 10 Ili ljudska oblnsL Oči t a] ji je
tcror in napovedal prihod }\meriČl1nov, ki bodo ljudstvo rešili trpljenja. Rekel je, da
bodo kmetje odšli v gozd in se borili proti oblast.i. ls Na istem sestanku je Ivan
PodkrižIlIk (p.d. Čcšnovnik) funkcionarjem tudi očital, da kmetje, ki ne dobijo kaer, ne
morejo kupiti niti nujno potrebnih stvari za otrokeY' i\. Kanduti je bil zaradi svojih izjav
17.8.1949 priprt in 24. 12. 1949 pred okrožrum sodiščem v f!.iaribom obSOjen na dve
leu odvzema prostoSti s prisilnim delom in odvzemom dcžavljanskili praVIC. Zaplenjeno
mu jc bilo rudi celotno premoženje. Obsojen je bil na podlagi 1. odstavka 9. člena
Zakona o kaznivih dejanjilt zopcr ljudstvo in ddavo, ki je govoril o prevratniški
propagandi in agitaciji. 17
Čeprav je bilo nezadovoljstvo obtožencev na šoštanjskem procesu s povojno
oblastjo očitno in ga priče tudi danes poudarjajo, pa je večina pričevalcev eno ma v
prepričanju, da je bila Požarjeva skupina in njen:l obsodba v Šoštanju udbovska
provokacija, s katero je hotela nova oblast utišati uporne kmete. Po pripovedovan;u prič
12

AOS RS \' Slovcoj C;r:lJcu, ~PISJ 7H/SO/M.

l' Pm\' mm,

II Pogr)Vor avturice z JO%elOm I'mlkri:i-nikom, 22.:'.1999, Manjo Krenker, 22. 3. 1999. Silveslrom (ujdem.
22..l 1999, Ivico l\ko\'eJ, 27. 4. 1999, Marjanom Linasijem, 23. 3. 1999, (znpise hr:ll1i :lVloriC:l) in M. Mikoia,
~()Jlli proCI,.'si. .. , str. 149 - 154.
IS ARS 11[, Ihnde, 214·3/:\, [lobrjcva banJa.
J(, PORom! avtorice z J. Podkri;;'nikom, 22 3. 1999, (zapis hrani :l\'tonCl).
11 AHS 111, Bande, 214-3/4, PO%llfjC\'ll banua.
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je bil Požar udbovslci agent, namerno poslan na to območje. Nezadovoljne kmete naj bi
nagovarjal k uporu, vodil sestanke, na katerih je načrtoval akcije in iskal zveze z
drugimi.l~ Tudi iz obtožn.ice in zaslišan; obtoženih je razvidno. da je bil gonilna sila
domnevne skupin e. Ostalim članom je delil naloge oz. naj bi jim celo fizično grozil, če
se mu niso pokoravati. Nekateri kmetjc naj bi njegovim obljubam o prcv[atu in
izboljšanju življenja nasedli, ostali pa so prišli z njim v stik zgolj sl učajn o. l ,)
Tudi iz zaslišani obtoženih in iz zapisnika o javni ustni razpravi na sojenju lahko
razberemo, da so bilc, kot dokaz o kaznivih dejanjih obtoženih, pogosto upoštevane
trditve Franca Požar;a, medtem ko so se trditve ostalih obtožencev manj upoštevale. Iz
zapisnika o poteku sojenja lahko povzamemo, da je Požar ostale obtožence pogosto
postavljal tla laž, valil kIivdo nanje in natančno poročal o dejanjih ostalih obsojencev. 20
Franc j.\zbcc mi je o Požar;u povedal: ))ZC od vsega začetka se nam je zdel sumljiva
oseba. Napeljeval nas je k dejanjem, o katerih smo takrat komaj upali razmišljati. NOl
sestankih ni upošteval nikakršnih predlogov, vse je bilo tako, kot si je sam zamislil. V
primeru, da se z njim nismo strinjali, je grozil s pištolo, češ da nas bo vse pobil«(.21
Tudi življenjska zgodba Franca Požarja vsebuje elemente za sum O njegovi re snični
vlogi: že februarja 1942 se je pridružil partizanom na Dolenjskem. Leta 1944 je postal
najprej komandanr 1. bataljona Šercerjeve brigade in kasneje 1. bataljona Tomšičeve.
Zadrževal se je tudi na Koroškem in Štajerskem (omenjen je v knjigi F. Strleta Velik
finale nOl Koroškem, na strani 313 in 330), zato lahko sklepamo, da je poznal kraje in
ljud i, med katere je leta 1949 ponovno prišel. 22 V Tomšičevi brigadi je bil njegov
soborec F. Laznik, v Šercerjevi pa je Požar poveljeval Ivanu Beričniku.2J Kot je na
zaslišanju Požar sam povedal, se je po demobilizaciji leta "1946 najprej zaposW kot
referent prometnega odseka pri ~'INZ za okraj Slovenske Konjice. Od tam je bil
kazensko premeščen na enako delovno mesto v Celje, li tudi tam so ga leta 1947
aretirali, potem ko je v Velenju zakrivil prometno nesrečo. Zaradi tegol dogodka in
prejšnjih presropkov (prevar, tatvin) ga je lera '1947 okrožno sodišče v Ljubljani
obsodilo na 5 let prisilnega dela. Po dveh letih zapora v Ljubljani in Mariboru je bil
pomiloščen. Ponovno so ga aretirali 24. 7. 1949, ko je na Koroškem poskušal ilegalno
prekoračiti mejo z Avstrijo. V decembm 1949 naj bi ga pogojno izpustili, nakar se je
umaknil v ilegalo.21
Zaradi vseh Ich kazenskih prestopkov bi Požar lahko bil eden izmed t.i. voditeljev
povojnih ilegalnih skupin, ki jih je, kaf v delu »Sodni procesi na Celjskem 1945-51«
opisuje Milko ~likola. Udba »imeia v šahu« oz. jih je lahko prisilila k agentumi
dejavnosti in jih kasneje na sodnem procesu uporabila kot »kronsko pričo« proti ostalim
IM PO~O\'n r avtorice;;, Jožetom Jc\'šnikom, 15. 4. 191)i), Fr:mCl.:m (:ujdcm, 2]. ] . 191)1), F. .Jazb(.'Cem, K. 4.
191)1), itJ. (zapise hmO! ;I.\'woo).
1" AOS RS \' Slm'cnl (;mJcu, spi:-; J 7H/50/1 ln pogovor :l\'Ioricc s F. J3zbcccm, K. 4. 1999, (zapis hrani
3\'torica).
~I AOS RS \. J.jubl,:mi, spi~ K 135/ 50/30 in roRO\'Of a\'torice s F. Ja:-:bcccm, 8. 4. 1999, (zapis hrnni
3\'lOric:I).
~L Pogu\·or :wwrice s I'. Jazbccem, H. 4. 1999, (zapi~ hmni :I\'Wrlc).
~~ t\RS rrl, 214-3/1. P()%arjeva banja.
~3 ARS 111 ,2 143/] in 3/4, Po*.arjcva banda in powm)r avtorice ~ F. J.aznikom, 17. 4. 1WI), (zapi~ hr:llli
avtorica).
U J\RS 111, 214/]/1 in 3/2, Pobrje\'a banc.b in AOS RS \' Slo\'enj Gr:l.dcu, ~pi~ J 78/50/1. Pobr je bil km
1947 aretiran, zaradi prctep:lOta neke ženske in ker naj bi lem 1945, k!) jc bil kOl komanJant bataljuna
Tl)m~ičC\'e na Kumskem. zaplenil precejšnjo koLčin" zlata in nekih preJmeto\' Jn 10 zakopal \' bližini
Dnbcrle \'asi na j\vmlj~kf.m Knrnškl:m. (ARS III, Hande, 214-3/1, pt)ža~e\·a banJa.).
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obtoženCCffi«, 25 Celo odvetnik Vladko Šmid, ki je na procesu zastopal F. Jazbeca in 1.

Podkrižnika, jc v pritožbi na vrhovno sodišče LRS 30. 2. 1950 zapisal, da je Požarjcve
izpovedi treba jemati z rezervo, ker jc ta na sojenju z veliko vnemo valil krivdo na ostale
obtožencc,2r, O tem, kaj se jc s Požarjem zgodilo po obsodbi, obstajajo različni podatki,
večinoma na podlagi ustnega izročila:
- nad njim naj ne bi bila izvršena kazen, ampak naj bi bil kasneje kOf tajni udbovski
agent s podobno mIloga, poslan nekam na Dolenjsko ah v Zagorje, kjer so ga kmetjc, ki
inU niso nasedli, ubili;
- z novo identiteto naj bi bil poslan na drugi konec Slovenije ah v tujino;
- potem ko je opravil svojo tajno nalogo naj bi bil kljub vsemu

usmrčen.

o Požarjc\ri vlogi naj bi kasneje, po mnogt.h letih, potomcem obsojencev
pripovedovali celo nekateri rakratni uslužbenci poli cije in Udbe.27 Nekateri moji
sogovorniki so preprič;mi, da je imela povojna oblast z organiziranjem skupin kot je bila
Požarjeva namen ustrahovati ljudi in jih držati na vajetih. Neki udbovec je tako v
zaporu F. Jazbecu rekel: »)Ko smo ro bando zaprli, so šli vsi na volitve«.
Vendar vseh teh zgodb O Požarju z dokumenti ni mogoče dokazati, saj v gradivu, ki
ga hranita AAS III in AOS v Ljubljani, nisem našla pisnega dokaza, da je Požar
sodelov~tl z Udbo. Tudi ~lil.korvIikola ni našel pisnih sledi, da bi katerikoli od voditeljev
ilegalnih skupin (npr. Palček, Poklač, ... ) bil udbovski agcnr. 28 Tajna dejavnost Udbe je
bil .. verjetno znana Ic redkim njenim uslužbencem in nedokumentirana oz. je, kot je
z.. pisano v delu »Iz arhivov slovenske politične policijc«, imela Udba celo oddelek za
pon;t!ej~lI1je dokumentov. 2~ Vendar ne moremo dokazati, da je bil v primeru Požarjevc
skupine katerikoli dokument ponarejen. Tudi zapisniki o Pobrjevih zaslišanjih so enako
dos ledni in napisani kot pri drugih obtožencih, s to rnliko, da je pri njem največ
materiala. Obstaja htd.i dokumen t, da je bil Požar, skupaj z ostalimi tremi obsojeni mi na
smrt, usmrčen 4. 7. 1950 na Miklošičevi 9 v Ljubljani.3!) Zapisan je hldi na seznam
obsojcnih na smrt v letih 1945 - 52, ki ga je v delu ~,P;trtizani, obveščevalci, jerniki«
objavil Zdcnko Zavadlav." Vendar je na [cm seznamu rudi Ivan Laubič - Palček, za
katerega Mikola domneva, da ga kazen kot udbovskega sodelavca ni doletela in naj bi ga
ljudje še pred kratkim vidcli.:u
Moje mnenje je naslednje: glede Franca POŽflrja je med ostalimi obsojenci in
današnjimi pričevalci obstajalo bodisi zmotno prepričanje ali pa se je Udba stoodstotno
potrudila, da je prikrila njegovo resnično vlogo.

1..~

glcj ~I. f\likola, Souni . . . , ~tr. 212 in Zdenkn Zandlav. Križari;, Matjažcva "olska na ::Im'en::kcm. Po
zapiskih iz unc"nik:t m:tribor.;kq.,>a oznO\,C;l leta PJ46, Založba Ilorvat M & M, Ljubljana. 1994. str. 57. 79,
91-94. (primcr agenta Mioura)...>a Mihailoviča .)
'!I. /\OS RS ,. Ljubljani, ~pis K 117/50/43.
17 Pogovori avtorice z Ivanom Šurm.hom, 14. 4. 1999,.J. Pmlkrižnikom, 22. 3. 1999, Manjo Stropnik, 27. 4.
\999. 1". Jazbccem, H. 4. 199CJ. (zapise hrani avtorica).
~~ 1
\tI.J\likob. S{)dni procesi ... , str. 212.
1') Jo'l.e Pučnik (ur.), Iz arhivov sl<J\'enske pniitične pulicije, Veua, Ljubljana, \ 9%, str. H - 9.
\lI "OS RS v Ljubljani. spis kU5/S0.
" Z . %avaub,·, lJartizani . . . , str. 312· 33H.
.11 M. Mikob, SoJni ... , ::tr. 212.
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4. KRlŽARSKA ORGANIZACIJA V RAZBORJU
Bistveno vprašanje, ki sem ga pri svojem proučevanju skušala rešiti je. ali je v Razborju
res že od leta 1946 obstajala protikomunistična organizacija, t. i. križarji. Večina
sogovornikov je njen obsmj zanikala oz. so povedali, da z njo niso bili seznanjeni.
Vendar tisti, ki so bili takrat najbližje centru (Velenja), kjer naj bi križarji delovali,
menijo, da je obstajala določena povezava med nasprotniki komwustične oblasti v Sp.
Razborju in dolini reke Velunje. Po njihovem mnenju so bili Anton Janže, L Podkrižnik,
M. Šum ah in An ton Kanduti izrazito protikomunistična razpoloženi in res že pred
letom 1949/50 med seboj povezani v skupino ..n
Ose ha, ki bi edina lahko z gotovostjo potrdila obstoj kriŽllrjev v Razborju pred
letom 1950, jc Anton Janže, t. i. »križars!ci majorK Njegov sorodnik F. Jazbec mi je
povedal, da Janže še živi in sicer v Vancouvru v Kanadi. Jazbec ga je v 70-tih in SO-tih
letih dvakrat obiskal, ol O povojnem dogajanju, kot pravi sam, ni hotel govoriti. J anže mi
rudi ni odgovoril na pismo, ki sem mu ga poslala aprila 1999 in ga prosila, da zadevo
pojasni}.! Poleg Antona Janžera naj bi bil ena izmed ključnih osebnosti v križarski
skupini tudi Ivan Podkrižnik. zadolžen za pridobivanje novih članov v Razborju. V
zapisnikih o zaslišanjih 1. Podkrižnika 9., 10. in 13. 3. 1950 v Slovenj Gradcu je
zapisano. da je Janže Podkrižnika v letih 1946 - 48 trikrat obiskal v Razborju. Pri tem
naj bi prvič Podkrižnika pridobil za sodelovanje. mu izročil oficirski čin in legitimacijo
za KVS in še 4 podoficirske legitimacije, ki bi jih Podkrižnik kasneje izročil Jerneju
1 ludeju, ~lihi Šumahu, Ludviku Tumjaku in Lcnarru Pačniku iz Razborja. Leta 1947 naj
bi Janže Podkrižniku prinesel pisalni stroj, daljnogled in dve zapečatem pisn;i naslovljeni
na Jožefa Sreržija, m.izarja iz Zerjava in Matijo Vrhnjaka iz Gore Oljke pri Soštanju. Ob
svojem zadnjem obisku naj bi Janže Podkrižniku prinesel 98 mm pištolo. Na zaslišanjih
je Podkrižnik povedal, da je eno izmed pisem, ki ju je dobil leta 1947, skupaj s svojo
legitimacijo zažgal, drugo namenjeno J. Stecžiju pa dal na pošto v Slovenj Gradec,
čeprav mu je j:ll1že zabičal, naj pismo naslovniku osebno odda ponoči . Iz arhivskega
gradiva sem ugotovih, da je pismo že leta 1947 prišlo v roke okrajni Udbi na
Prevaljah. 35 Tako bi lahko ta za organiziranje križarstva v Razborju in Mežiški dolini
vedela že takrat.
Svojo legitimacijo za KVS naj bi takoj uničil rudi Miha Šumah. kot je zapisano v
njegovi pritožbi po obsodbi na vrhovno sodišče LRS, marca 1950Y' O križarstvu v
Razborju je v avgusfil 1950 na zaslišanjill v Šoštanju govoril rudi takrat zajeti Franc
ŠUl11ah. Povedal je, da je Janže tudi njega želel vključiti v KVS . V zapisniku o
Šllmahovcm zaslišanju 31 . 8. 1950 je zapisano, da naj bi v križarski organizaciji v
Razborju sodelov~lli šc: Franc Šumah (brat J\.tihc Šumaha) - kurir, Ferdinand in Terezija
PodSlcnšek, p. d. :lužel, (tajnika KLO Razbor), Franc K.vnik, p. d. Kuni, kmet iz
Razborja ter župnik iz Belih Vod in župnik iz Razborja Anton Oblak.:n Priče se res
spominjajo, da so leta 1950 za nek.'lj časa zaprli tudi razborškega župnika, ki pa je bil

~ Fnmccm Pušnikom, 26. 3. ICJCJCJ. f..-linko Mirkac, 12.4. 19CJI) in Alovem Bcr!ožnikom,
17. 4. II)CJCJ, %:tpisc Immi avtorica.
li Pogovor nvtoricc s ]i. J:I.%bccem. 8. 4. 1999, (Z:lP;~ hmni :wtoricn). I'i~mo sem pnsl:tb 14. 4. 19(1) na naslov,
ki mi ga IC uaJ P. J:t%occ. Anton J:l.n:ic se Jancs imenu1c Toni Mori J:l.n%c.
lS AOS RS \' I.jubljani, spis K 135/50.
lI. t\OS RS v I.jubljani, ~ris K 135/50/54.

l.l PO/-;(lvor avtoricc

31 ARS 111. BanJe. 214-3/4, PO:i:arjCVll banda.
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takrat že ostarel in obnemogeI.38 Dejansko jc Razbor na območju, po katerem naj bi po
vojni potekal eden izmed kurirskih kanalov KVS v smeri: Železna K.apla - Koprivna Uršl;a gora - Graška gora - Dolenjska - Hrvaška .-I ?
Iz povedanega lahko povzamemo domnevo, da tudi če je Anton Janže na območju
Razborja poskušal organizirati križarsko skupino in če je ta formalno re s obstajala, od
takrat, ko naj bi Janže prinesel oficirske in podoficirske legitimacije (1946), pa do
prihoda F. Požarja, ni načrrovala nobene akcije, kar je v pritožbi na vrhovno sodišče
LRS zoper obsodbo Mihe Šwnaha. 29. 2. 1950 zapisal tudi odvetnik dr . .'\Iojz Goričan.
Iz nekaterih dokwnentov jc razvidno, da so se ))križarstva« celo bali. 4U
Ne glede na to ali so v Razborju obstajali križarji ali ne, je skoraj gotovo, da kot
trdijo priče, niso imeli skoraj ničesar opraviti s Francem Požarjem, kar potrjuje tudi
naslednji primer: dne 6. 6. 1950 je Požar na zaslišanju v Ljubljani trdil, da ga je
Podkrižnik 13. 2. 1950 na sestanku pri Mihi Šumahu seznanil z delovanjem križarske
organizacije v Razborju od leta 1946 in njenimi cilji:il Podkrižnik je v pritožbi zoper
sodbo na vrhovno sodišče LRS, 30. 3. 1950 zapisal, da se je v času t.i. sestan ka pri
Šl1 mahl1 znašel tam zgolj slučajno. Skupaj z mladoletnim sinom Jožetom naj bi sosedu
Šumahu prinesel ključ od njegovega mlina in niti ni slišal, kaj so se ostali pogovarjali.
Pred odhodom mu je Požar zagrozil, da ga bo ustrelil, če bo komurkoli povedal, da ga
je videl. Česar Požarjl1, kot piše v Podkrižnikov! pritožbi, če bi bila člana iste skupine,
ne bi bilo treba storit.i. u Da Podkrižnik ni hotel stopiti v stik z Požarjem, je na zaslišanju
19. 4. 1950 v Šoštanju potrdil tudi F. Šumah-"
Sklepamo lahko, da enotne Požarjeve skupine ni bilo, ampak je verjetno šlo za tri
različne strani:
- za dogajanje v RHzborju vierih 1946 -1948, povezano z Janže Antonom, ki naj bi
tu poskušal organizint:i križarsko skupino;
- v Razborju in Zgornjem Podgorju so se začeli skrivati ilegalci, najprej od leta 1947
Franc Šumah, od 1949 pa še ubežnika Franc Laznik in Jože Gostenčnik, (v ARS III
obstaja zapis, da je F. Trančkarja usmrtilj. Gostenčnik, kar potrjujejo tudi priče~~);
- konec leta 1949 se je Franc Požar povezal z nezadovoljn.im.i kmeti v šoštanjskem
okraju, vodil nekaj sestankov. se skušal povezati z domoevnimi »križarji(( iz Razborja.
Vsi ti ljudje, ki se, kot pravijo priče, med seboj niti niso poznali, so bili na procesu v
Šoštanju obtoženi kot enotna ilegalna skupina pod vodstvom Franca Požarja .

.l~

Pogovor nvw[icc:-..J. Podkri:t.nikom in M. Krenker, 22. 3. 19!)9, (;"apisc hrani avtorica).
Bojan Bdingar: Kratek preg1cJ povojncbr:1 bnnditizma v Sloveniji, Strokovni bilten RSNZ, Vnmost, str. 69 .
.{I) /\OS RS \" Ljubljani, spisi K 135/50/49, K 135/50/53 in K 135/50/54.
~l ARS II l. Bande, 214 - 3/3, l'oŽ3rjc\'a banJa.
~2 1\OS RS \' LjUbljani, spis K 135/50/53.
43 J\RS III , Bande, 214 - 3/4, Po:f.:trjc\'a banJa.
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5. POSTOPEK PROTI POŽARJEV] SKUPINI
Aretacije domnevnih članov Požarjevc skupine so se začele 25. 2. 1950, potem ko je bil
24. 2. tega leta v Spodnjem Razborju ubit aktivist Franc Trančkar. Mcd prvimi sta bila
aretirana t. i. člana KVS iz Razborja, "Miha Šumah (25. 2.) in Ivan Podkrižnik (26. 2.).
Ostali so bili aretirani od 27. 2. do 9. 3. Požar;a naj bi zajeli že 3. 3..\5 Priče takratnega
dogajanja danes pravijo, da so aretacije člano v skupine in kasnejše preiskave izvajali
}>udbovci«. Iz zapisnikov o zaslišanjih aretiranih pa je razvidno, da je pri postopku
sodelovalo tudi Poverjeništvo za notranje zadeve oz. njegov odsek kriminalistične
s!užueY'
Sama bom tiste, ki so izvajali postopek proti osumljencem, v nadaljnjem pisanju
imenovala preiskovalci.
Preživeli aretiranci in njihovi sorodniki o ravnanju preiskovalcev ob aretacijah in
kasneje ob preiskavah na njihovih domovih pripovedujejo sledeče:
Ivan Šumah, sin :Mihe Šumaha, ki je bil takrat sicer še otrok, se deloma sam, deloma po
pripovcdovanjl1 svoje pokojne matere 1vanke Šumah, spominja, da so preiskovalci ob
aretaciji očeta pretepli in preiskali skoraj celotno posestvo, da bi našli kakršenkoli dokaz
(npr. orožje). Pri tem naj bi razmetavali po hiši, uničevali inventar in vzeli nekatere
predmete. Eden izmed preiskovalcev je Ivana Šumaha, ki se je oklepal očeta, potisnil v
kuhinjo. Zato mu je, kot meni sam, ravnanje preiskovalcev, kljub njegovi takratni
mladosti, ostalo v spominl1Y
Naslednji dan, 26. 2., so preiskovalci odšli k Šumahovemu sosedu Ivanu
Podkrižniku, katerega so, kot danes pripoveduje njegov sin Jože Podkrižnik, pozvali, naj
gre z njimi kot predsednik Krajevnega ljudskega odbora, da si bodo skupaj ogledali kraj,
kjer je bil v noči s 24. na 25. 2. ubit aktivist Franc Trančkar. S tega ogleda se Ivan
Podkrižnik nikdar več ni vrnil.~!\
Po pripovedovanju Franca Laznika je večja skupina })udbovcev« 1. 3. obkolila
Šubelj novo kmetijo v Zgornjem Podgorju, kjer se je zadrževal. Zadnji hip mu je uspelo
pobegniti s Šubelj nove domačije in se izogniti aretaciji. Kot mi je povedal sam Laznik. je
takrat kljub snegu tekel po reki Velunji, proti Zavodnji, kjer se je pri nekem kmetu ogrel
in preoblekel. Kasneje se je nekaj časa skrival v Šoštanju, kjer je iz skrivališča opazoval
kolone avtomobilov, s kateri.mi so preiskovalci odhajali v Razbor, Ravne in Zavodnjo.4'}
Kot pravi danes Jože Jevšnik, eden izmed takrat aretiranih in sin na kmetiji Anžej, so
po Laznikovem pobegtl preiskovalci med prvim in drugim marcem na Šubeljnovi in
sosednji Anžejevi kmetiji zaslišali jožeta Andrejca, njegove sorodnike in sosede. J evšn.ik
se spominja, da so pri njih tistega marčevskega dne zaslišali kričanje, ki je pril1ajalo iz
Šubeljnove kmetije. Kmalu naj bi preiskovalci prišli k Anžeju in odvedli jožeta Jevšnika,
njegovega brata Ivana, njihovo rejenko in njihovega bajtarja. Kot pravi sam Jevšnik, je
moral on preiskovalce, ki niso poznali terena, voditi v Vdunjsko dolino. Pri kmetu
Gnojičniku so našli sled za pobeglim Laznikom in zato, pravi jevšnik, na tcj kmetiji
opravili preiskavo in pretepli domače. Jevšnik tudi pravi, da so v Velunjski dolini
~ 5 l\OS RS v Slovenj Gradcu, ~ri~J

7H/sO/l .

,\RS l!f, IhnJe, 214 - 3/2, 3/3, 3/4, Pož:trjc\"a banJa in A()S RS v Ljubljani, ~pis K t3S/S0.
~1 PuguI·or avtorice z [vanom Šumaho1TI, 14. 4. 199<), (zapis hrani avtorica).
~S P ogm·of avtorice z M. K renker in J. \'oJkrižnikom, 22. 3. 1999, (;,:apise hrani al·torica).
~'! Pogovor avtorice s F. La'l.nikom, IH. 4. 19')<), (zapis hrani :l.1'torica).
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pretepli hčer Ževerškega mlinarja, Elico, pri kateri so našli Laznikova pisma,so Po
jevšnikovem pričevanju, so preiskovalci naslednji dan Elico Dobnik skupaj z ostalimi
odvedli nazaj na kmetijo Šubelj, kjer so ves dan potekala zaslišanja. Po Jevšnikovih
besedah so najdlje in najbolj intenzivno zasliševali Jožer:1 Andrcjca, p.d. Šubeljna, ki so
mu očitali, da je skrival Laznika in posedoval orožje. Preiskovalci so ntdi hoteli. da bi
Andrejc »priznal«, da sta v Požarjevi skupini sodelovala Jože Jevšnik in Ivan Jevšnik,
česar Andrejc ni storil. Jože Jevšnik danes trdi, da je na lastne oči videl, kako so
preiskovalci Andrejca privezali na stol in ga pretepli do krvi, kar naj bi v kasnejših letih
svoji ženi Tončki pripovedoval mdi sam Jože Andrejc. Po Jevšnikovem pripovedovanjll
so morali vsi zajeti naslednji dan razmetavati seno, da bi našli orožje, pri čemer so jih
preiskovalci suvali in držali vanje uperjene puške. Vendar orožja niso našli, našli pa so
večje steklenice žganja, ki ga je j ože Andrejc skrival zaradi obvezne oddaje. Andrejc je
kasneje ženi pripovedoval, da so preiskovalci te steklenice žganja razbili, nekaj pa so ga
popili, kar danes potrjuje tudi Jože jevšnik, ki je vse to dogajanje sam videl in doživel. St
Podobno so po pripovedOv~tnjll Ivice Medved, Tinera in Helene Tajnik [cr Franca
Jazbeca preiskovalci ravnali tudi na Ravnah pri Šoštanju. Po besedah Ivice l\[edved so
pri sosednjem kmetu Epihu, katerega sin Franc Hrastnik je bil 4. 3. prav tako aretiran,
pili žganje in potem pretepali njenega očeta Alojza Gorška, po domače Koca, ki so ga
aretirali naslednji dan, 5. 3. 1950. 52
Aretirane iz Razborja in Zgornjega Podgorja so najprej privedli na zaslišanje v
slovenjgraški zapor (v tedanjo občinsko stavbo, kjer sta danes Galerija likovnih
umetnosti in Koroški pokrajinski muzej). Aretirane iz šoštanjskega okraja so najprej
zaprli v Šoštanju. SJ Od kasneje obtoženih na procesu so bili tako v Slovenj Gradec
privedeni le trije: Podkrižnik, Miha Šumah in Jože Andrejc, vsi ostali, vključno s
Požarjem, pa so bili privedeni v Šoštanj.s.t
Osumljenci so bili vse od aretacije do začetka sodne obravnave večkrat zaslišani v
pisarni Poverjeništva za notranje zadeve v Slovenj Gradcu in v Šoštanju ter na Udbi v
obeh krajih.SS Franc Jazbec je potek zaslišanja opisal takole: "Ker nisem nič naredil, sem
pričakoval le zaslišanje, vendar je bilo že zaslišanje dovolj mučno. Od devetih zvečer do
štirih zjutraj so me zasliševali trije )Udbovci«, mi pri tem grozili, hoteli izsiliti od mene
priznanje in me tepli z jekleno vrvjo. Nakar so me zaprli v samlco.(s(' 1z zapisnika o
javni ustni. razpravi na sojenju lahko u&otovimo, da sta bila na zaslišanju v Slovenj
Gradcu lepena tudi Podkrižnik in Miha Sumah. S7 Njuno pretepanje je slišal tudi Pavel
juvan, p. d. Reštovnik, ki je bil v februarju 1950 prav tako aretiran in zaslišan v bližini
sobe, v kateri so zadrževali Šumaha in Podkrižnika. slI O zaslišanju mi je Franc jazbec še

Sli PogO\'or avtorice s J. Jevšnikom, 15. 4. 1999, (zapi~ hrnni avtorica). Iz Z1lsli;bnja F. Šumaha 13. 4.1 950 v
Ljubilani sledi, da jc ~Io za Elico Dobnik. (J\ltS III , Bande, 214 - 3/4, Puž.:trjc,'a banJa).
51 PUWn'ur :wtoricc z J. Jc\'~nikom, 15. 4. 1999 in Tončko Andn:lc, 13. 4. 1999, (zapise hrani a\·wrica) .
.~2 AOS RS V Slovenj GraJcu, spis J 7H/50/ 1 in pogovor a\"torice z Ivico Medved, 27. 4. 1999, (zapis hrani
avtorica).
S~ ,\OS RS v Ljubljani, spis K 135/50 in pogovor avtorice /': Marjanom J.inasijcm. 23. 3. 1999 in 1.
Podkrižnikom, 22. 3. 1999, (zapise hrnni avtorica).
5~ ARS 111. Bande 214 - 3/ 1,3/3,3/4, )ložarjev:1 banJ:1.
5~ AOS RS v LjUbljani, spis K 135/50, K 135/50/6 in ARS III, Ha!1dc, 214 -3/2, 3/3, 3/4. Pož:u;eva banda.
5/", PoglI,'or :Lvtorice sI:. Jazbecem, 8. 4. 1999, (zapis hrnni :Lvtoric:1).
~7 AOS RS v Ljubljani, spis K 135/50/30.
5H PO~O\'or avtorice s P. Juvanom, 17, 4. 1999, (zapis hruni avtorica).
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povedal: »Ko so te tepli, si podpisal vse, tudi več kot so zahtcvali.«S9 Po ustnem izročilu
naj bi bil konec februarja ali v začetku marca na zasli šanje v Slovenj Gradec priveden
tudi Anton Janže. Kasneje se je govoruo, da naj bi Janže takrat skočil skozi okno zapam
na ulico in pobegnil(.o. vendar v sodnih spisih nisem našla nobenega zapisnika O
zaslišanju .r\nrona]anžeta, nili kakšnega drugega dokumenta, ki bi to zgodbo potrjeval.
Priče pravijo, da so medtem ko so potekala zaslišanja aretiranih v Slovenj Gradcu in
Šoštanju opravljali preiskave na domovih aretiranih in iskali obremenilne dokaze.<,1 Kot
se spominja Ivan Šumah. so se preiskovaJci potem, ko so njegovega očera l\liho Šwnaha
že zaprli, še večkrat vrnili na njegovo kmetijo, p. d. k A nt.t:igu. Pri tem naj bi pretepali
ženo M.ihe Šumaha, Ivanko Šumah. Po pripovedovanju Ivana Šumaha in več druglh
takratnih prebivalcev Razborja, Jožeta Podkrižnika, Marije Krenker, Pavla Juvana,
NIinke N.llrkac itd., je morala Ivanka Šmnah v času teh preiskav kar trikrat kopati jamo,
medtem ko sta ji dva »udbovca« s pištolo grozila, da jo bosta ustrelila in vanjo pokopala
njeno tmplo. Vsakokrat naj bi si premislila, jo odvedla domov, kjer jima je morala
postreči s hrano.liz
Podobne preiskave so se, po navedbah prič, dogajale tudi na domu Ivana
Podkrižnika, p.d. Češnovn.ika . Podkrižnikova najstarejša hči Marija Krenker in sin] ože
Podkrižnik se spominjata, da je bilo teh preiskav več . Preiskovalci naj bi iskali skrite
predmete oz. dokaze o Podkrižnikovi dejavnosti.Ci3 O obSToju teh predme[Ov so
verjetno izvedeli med zaslišanji osumljencev, saj je Franc Požar na zaslišanju v Šoštanju
7. 3. 1950 povedal, da naj bi Podkrižnik imel daljnogled, pisalni stroj, pištolo in oficirslci
čin kt;žarske vojske, kar je med zaslišanjem 9. 3. v Slovenj Gradcu priznal tudi sam
Podhižnik.r..J Priči dane s navajata, da so preiskovalci takrat razmetali in uničili večino
poh.išrva v hiši ter poškodovali lesena tla. Podkrižnikova žena Jožefa je morala premetaLi
vse seno, pod katerim naj bi bilo skrito orožje. Kot pravi Marija Krenker, je eden izmed
))udbovcev« v besu, ker orožja niso na šli, ustrelil petelina. Med preiskavami naj bi tudi
razbijali na steklo naslikane podobe svetnikov, sliko cesarja Franca Jožefa, medtem ko
naj bi žito vzeli s sabo, pravtako tudi dragoceno žeplla uro . Ob neki preiskavi je morala
Jožefa Podkrižnik skuhati vse prekajeno meso, kar so ga imeli. Priči se spominjata, da so
preiskovalci nekaj tega mesa pojedli, ostalo pa so razmerali po kuhinji. Razbijali naj bi
rudi sode z jabolčnikom in ga polivali po tleh. Kot pravijo danes, so bili otroci Ivana
Podkrižnika v letu 1950 zato večkrat lačni, kajti mesa potem niso več imeli, žito in
večino živinc pa jim je oblast odvzela.
Priče tudi eripovedujejo, da je ob neki preiskavi zaradi trušča, streljanja in k~ičanja
soseda Marija Sumah, p.d. Jamnica, prišla pogledat, kaj se dogaja. Kcr jc l\fa rija Sumah
oporekala ravnanju preiskovalcev in jim očitala, da so partizani med vojno ubili njenega
moža, sedaj pa bodo še ostale, naj bi jo pretepli do nezavesti. Priče tega dogodka so
danes otroci Ivana Podkrižnika, o tem pa mi je pripovedovala tudi lela 1998 preminula
Marija Šumah, poročena Višič. Kot pravi, je bil pretepanja deležen tudi takrat
;;'1 Pogovor avtorice s F. J3zbcccm. 8. 4. 1999, (zapis hrnni 3\·torica).
M Pogovur :l\'torice zJ. PoJkri~. l1ikom. 22. J. 191)1), 1. Šumah. 14. 4 .• S. (ujdem, 23. J .• (z:lplse hrani

avtori ca).
(,\ Pogovor avtorice z J Podkri*.nikom, 22. 3. 19!)'), M. Kernker, 22. 3. 1999, 1. Šumahom, 24. 4. 1999 in 1.
Meuveu, 27. 4. 1!)91), (zapi~e hrani avtorica).
(,2 Pogovor :l\'torice % J- PoJkrižnikom, M. Krenker, 22. 3. 1999, 1. Šum:t.hom, 14. 4., 1'. Juv:mom, 17. 4., t\1.
Mirk:lc, 12.4. 1999, (zapise hrnni :lvtoriC:l).
(>3 POJ.:CI\·or :l\'wricc % J PoJkn~rukom in M. Krenker. 22. 3. 1999, (Z:lPISC hmni a\·tonca).
(.~ ,\OS RS v Ljubljani, ~pi ~ K 135/50 in J\RS III, 214/2, POŽ:lrje\,rI banJa.
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štirinajstlcmi Jože Podkrižnik, ker ni povedal, kje je bil skrit očetov daljnogled. Zaradi
tega na; bi ga za nekaj časa priprli.ti5
Po današnjih navedbah prič jc bila na območju, kjer naj bi delovala Požarjeva
skupina Udba prisotna več mesecev. Priče pripovedujejo, da so morali lakrat vsi
prebivalci Razborja. oz. od vsake hiše nekaj članov, iskati dokaze, orožje in pobegle
Lazn.ika. Gostcnčnika in Franca Šumaha. V skupini so morali preiskati celotno področje
od Razborja do Zavodnje ter pregledati najbolj sknte in steme kotičke.l.t.
Podobno naj bi preiskovalci ravnali rudi na domačiji aretiranega Jožeta Andrejca, p.
d. ŠUbcljn3 v Zgornjem Podgorju, kot danes pravi očividec Jože Jevšnik, ki je bil po treh
dneh izpuščen iz zapora in se jc vrnil domov na kmetijo Anže;. zato je lahko videl. kaj
se jc dogajalo na soscdovi kmetiji. Po njegovih besedah so se preiskovalci potem, ko so
že zaprli Jožeta Andrejca, njegovo sestro Antonijo in njuna strica Štefan" in Ivana, še
vračali na domačijo. Ostarela Ivan in Štefan Andrejc naj bi se po nekaj dneh vrnila
domov in skrbela za kmetijo. Vse do poletja pa so se, kot pravi jevšnik, pri Šubeljnu
zadlievali preiskovalci. Ivan in Šlefan And.rejc naj bi jevšniku kasneje pripovedovala, da
sla si morala kopati jam!, medtem ko so )mdbovci(( s hišnega stopnišča streljali mimo
njiju in ju, po njunih besedah, »suašili«.G1 Venda.r neposrednih živih prič tega dogodka
ni. Šlefan Andrejc. ki je bil med prvo svetovno vojno ruski ujetnik, mcd drugo pa zaprt
v koncentracijskem laborišč u, naj bi kasneje Jevšniku povedal, da tako tepen kot od
Udbe ni bil še nikolif·1I
Po pripovedovanju prič so podobne preiskave potekale rudi na šoštanjskem
območju. Ivica Medved se spominja, da je bilo po aretaciji očeta Alojza Gocška na
njihovi kmetiji več preiskav. Po njenem pripovedovanju lahko sklepamo, da so bile
preiskave na njihovi kmetiji podobne že prej opisarurn: razmetavanje, uničevanje,
ustrahovanje itd. Po besedah Ivice Medved dokazov zoper njenega očeta niso našli. Ob
teh dogodkih naj bi na Kocovi kmetiji zaplenili večino živinc.G!)
Kor se spominjajo tisti, ki so prestali preiskave, je bilo poleg prerepanja in
uničevanja, pri preiskavah stalno prisotno tudi kričanje in zmerjanje z »banditi((.7()
Preiskovalci so marc:1 1950 iskali predvsem pobegle Janžeta, Laznik:!. Gostcnčnika
in Franca Šumaha. 71 Iz arhivskega gradiva je razvidno, da jim je slednjega uspelo ujeti
med 1. in 13. 4. 1950 v Razborju. Na zaslišanju 13. 4. in 20. 4. 1950 je povedal, da je po
uboju aktivista Trančkarja pobegnil iz Razborja in se do začetka aprila skrival pri kmetu
Martinu Pogladiču, p.d. Lazarju. na Brdah nad Turiško vasjo pri Slovenj Gradcu. Po
vrninri v Razbor naj bi se najprej skrival v &ozdu in nazadnje v Varmaški žagi, kjer sta ga
s hrano oskrbov:lla Helena in Frančišek Sumah. Tam je bij nazadnje aretiran. ~·farija
Stropnik je mdi potrdila, da je imel Franc Šumah bunker v gozdu nad njihovo hišoJ2
Domačini danes pravijo, da je bilo leta 1950 v zvezi s Požarjevo skupino vsaj za
nekaj časa zaprto večje število prebivalcev Razborja. Nekateri, kot Pavel juvan, govorijo

J. Podkri~mkom. M. Kn..-nkec, 22. J. 1999 (~:trl:;c hl1lm :t\'lonca).
Pogovor avtorice ~ P. Juvanom. 17. 4., M. tllirkac, 12. 4.,J. Jev~nik()m . 15. 4., (~a ri:;c hm1ll avtorica).
(.7 ')ogMor avtorice ~ J. Jev~nikom, IS. 4 .• (~api~ hrani avtorica) .
(,H I'mv tam.
(.') [l()~ov()r avtorice %L MeJveJ, 27. 4., (zap!s hrani avtorica).
71) Pogovor avtorice ~ M. Krenker, 22.3., 1. Sumahom, 14.4., M. Stropnik, 27. 4. in 1. McJveJ, 27.4., (%api:;c
hmll1 a\'loric:l).
71 I)ogu\,or avtorice ~ til. Krenker, 22 3., M. MIrkac, 12. 4., M. Stropnik, 27. 4., (zapi:;e nl1lnl a\!tonca).
71 Pogovor :lvtoricc % M StropnIk. 27. 4. (zapIs hr.m.i avuGlca) 111 t\RS III , B:mue, 214-3/4, Puž:ujc\':i. banJa.
{.~ PO).;fl\'or avwncc %
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o štiridesetih in več aretiranih Razborčanih. vendar bi bilo treba za potrditev tega števila
natanč neje preuč iti arhive.
Nekareri od domnevnih podpornikov Požarjeve skupine naj bi bili obsojeni tudi
na dalj še zaporne kazru. Ivan Šwnah pravi, da je bila njegova mati Ivanka Šumah leta
1950 aretirana in obsojena na pet let zapora. Kot trdi Ivana Šumah in kot so slišali tudi
dnlgi prebivalci Razborja, je Ivanka Šumah prestajala zaporno kazen v Rajhenburgu, od
koder je bila 1954 izpuščena.1 3
Govori se, da sta bila po Gostenčnikovem pobegu aretirana njegova rejnika Marija
in Martin Slivnik, po aretaciji Franca Šumaha pa Helena in Frančišek Šumah, ki sta ga
skrivala. Aretiran in kasneje obsojen je bil tudi Anton Kanduti ,1-'
Po besedah Marije Stropnik, sta bila zaradi takratnih dogodkov nekaj let zaprta
tudi njen oče in brat. 7!.
Preiskovalci so se iz Razborja in šoštanjskega okraja umaknili šele poleti 1950.
Vendar so si preiskovalci vsaj še do konca tega lera prizadevali odkriti karkoli v zvezi s
t.i. Požarjevo skupino, predvsem kam so se zatekli pobegli. Tako jc Poverjeništvo za
notranje zadeve pri Okrajnem ljudskem odboru Šoštan j še septembra in oktobra 1950
vsak teden izdajalo poročila o Požarjevi skupini oz. o tistih, ki so še ostali. Največkrat je
pisalo o »bandi Janže - Laznik«.16 Tako v poročilu z dne 9. 9. 1950 piše, da se je
omenjeno Poverjeništvo pri svojem delu usmerilo na obdelavo sorodnikov »bande(, pri
čemer pa ni imelo večjega uspeha. V poročilu so imenovani sorodniki in prijatelji
domnevnili članov skupine, ki jih je Poverjeništvo pridobilo za sodelovanje. Postopek
pri osebah, ki so jih v tem primeru uporabili kot agente je bil podoben: nekoga so
najprej zaprli zaradi »sodelovanja« s skupino ali česa drugega, ga »pridobili« za
sodelovanje in navidezno izpustili ter poslali na teren. Ta postopek so imenovali
»vrbovanje«.77
Pri izpustitvi so navajali razne pretveze. V tedenskem poročilu z dne 2. 9. 1950
piše v primeru nekega agenta v šoštanjskem okraju: »Agenta imamo namen izpustiti z
nalogo. da obdeluje sorodstvo bande. Zakrinkati ga bomo na ta način, da bo izpuščen
zato, ker se je sam prijavil in da je nekoliko živčno bolan«.711 Vendar pri vseh agentih ni
šlo za »vrbovanje((, saj je v nekaterih primerih zapisano, da so agenta pridobili po
»patriotski liniji«(. Do 23. 9. 1950 je tako Poverjeništvo za notranje zadeve pri OLO
Šoštanj angažiralo enajst takih sodelavcev, samo za proučevanje »osrankov« Požarjeve
skupine. Iz poročil lahko ugotovimo, da so si najbolj prizadevali ujeti Antona JaflŽeta,
saj je bilo nanj usmerjenih največ agentov. Vendar je Poverjeništvo v septembru
ugotovilo, da naj bi se Janže, ki je junija prišel v Troblje pri Slovenj Gradcu po svojo
ženo in otroke, že nahajal v Celovcu. Preiskovalci so domnevali, da se J anže še vrača
čez mejo. V poročilu z dne 9.9.1950 je zapisano, da obstaja sum , da gre ilegalni kanal
za pretok ubežnikov čez mejo od Libelič čez Dravo do Labota, kjer naj bi se ubežniki
prvotno zatekali h grofu Notzu. Zato je Poverjeništvo name [avalo angaŽi[3h svojega
agenta, Ici bi se zaposlil pri omenjenem grofu in poskušal ugotoviti, ali kanal uporabljajo

7)

Pogomr avtor;ce

J. Poukr;~.n;kom, 22. 3., 1. Šuma hom,

%

14. 4., (zap;se hmni avtorica).

1~ Po~ov(Jr :'lVtorice % A Berlo'l.nikom, 17. 4., M. Mirkac, 12. 4., M. Stropnik, 27. 4., (zapise hran; avtorica) in

t\RS III, Banue, 214· 3/3, Poža~eva banJa.
I'ogm·or avtorice z M. Stropnik, 27. 4., (zapis hmni avtorica).
7(, "RS 111, HanJe, 214·3/1, Pobricva banua.

7!>
77

Pra\' tam.
t:lm.

7M I'mv
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)}os tanki« Požarjeve skupine. Poverjeništvo za notranje zadeve (PNZ) je tudi
domnevala, da naj bi Janžetova sestra Mat:ilda Mežnar in njen mož Ferdinand vedela,
kje se Janže nahaja, zato ju je septembra aretiralo. 7!) Priči Marija Krenker in Franc
Jazbec danes pravita, da sta Mdnarjeva kasneje tudi sama pobegnila v AvstrijO.1II1
Kljub obsežni agenruri preiskovalcem ni uspelo ujeti »križa.rskcg.t majorja« Antona
Janžera; prav rako ne Jožeta Gostenčnika in Franca Laznika, kajti dne 30. 9. 1950 je
PNZ pri OLa Šoštanj zapisalo, da je bil zadnji pojav »bande« opaziti 6.8. 1950." Ustno
izročilo pravi, da so Janže, Gostenčnik in Laznik leta 1950 pobegnili iz države. Medtem
ko lahko za Antona Janžeta z gotovostjo trdim, da danes živi v Kanadi, pa naj bi Jože
Gostenčnik kasneje živel v ZDA, od koder naj bi celo pisal svojemu dekletu v Razbor.1!2
Franc Laznik mi je zase povedal, da je takrat pobegnil v Avstrijo in se čez leta vrnil.
Verjetno se je vrnil ak. 1955, kajti v ARS III obstaja dokument o njegovem zaslišanju z
dne 23. 5. 1955. Aprila 1950 aretirani Franc Šurnah je bil 20. 11. 1950 v Ljubljani
usmrčen . IB

6. OBSODBA
Celjski zgodovinar Milko Mikola je zapisa1. da je bil sodni proces proti Požarjevi skupini
eden zadnjih večjih sodnih procesov proti pripadnikom ilegalnih skupin in organizacij
na Celj skem.M Priči procesa, Jože Podkrižnik in Pavel Juvan, ter eden izmed sojenih F.
Jazbec se spominjajo. da je množica preko zvočnikov spremlja1a proces na ulici pred
poslopjem sodišča v Šoštanju.8S O procesu so poročali kar trije časopisi. Celjski tednik je
po obsodbi 1. 4. zapisal: »Na procesu v Šoštanju 14 banditov prejelo zasluženo kazen«.
Ljudska pravica in Slovenski poročeva1ec sta poročanje o procesu naslovila z besedami:
))S lroga obsodba nevarne teroristične tolpc«.Klo Da je bil proces množiče n in večji
nakazujejo rudi 24. 3. 1950 na podlagi Zakona o kazenskih dejanjih zoper ljudstvo in
državo (ZKLD) izrečene kazni, kajti kar štirje od obtoženih: Požar, Podkrižnik, Miha
Šumah in Ivan Beričnik, so bili obsojeni na smrt z ustrelitvijo, Stropnik, Sovič in Franc
Jazbec na 18 let, Goršek, Anton Jazbec in Ivan Medved na 16 let, Jože Andrejc in Franc
Hrastnik na 14 let, Adolf NahtingaI na 11 let odvzema prostosti s prisilnim delom,
Martin Tajnik pa na 2 leti poboljševalnega dela.
Obsojeni na smrt so trajno izgubili državljanske pravice, obsojeni na zaporne kazni
(razen Martina Tajnika) pa za dobo petih let. Vsem štirinajstim je bilo dodatno
zaplenjeno celotno premoženje. S tem je v državno last prešlo približno 160 ha kmečke

I'mv ram.
l'ogm·or :1\'toncC z F. Jazbcccm, 8. 4. in M . Krenker, 29. J ., (zapise hmni avtorica).
M! ARS !II, Bande, 214 ·3/ 1, Požarjeva banJa.
~2 POE-,'flvor avtorice z A; ·Bcr!o%nikom, 17. 4.1999, (zapis hmni avtorica) .
H.l Pogovor avtorice si,'. Laznikom, 18. 4. 1999, (zapis hrani avtorica) in ARS III , Bande, 214-3/J, Po%ar;eva
banJa.
H~ M.Mi knia, Sodni ... , ~tr. 210.
H~ Pogovor avtorice ~ J Pm.1križnikom. 22. 3. 1999, r. Jazbecem, 8.4., P. Juv:lnnm, 17. 4., (zapise hrani
avtorica).
I!f, Celjski {(xlruk, 1. 4. 1950, ~tr. 2, ~t. 73, Ljud~~ pr-win, 26. 3. 1950, ~tr. S, št. 7 in Slovenski poročcv:llcc, 25.
J. 1950, ~tf. S, ~ t. 7.
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zemlje. K7 Vsi obsojenci so se nad sodbo pritožili na vrhovno sodišče LRS, ki je vse
pritožbe zavrnilo kot neutemeljene in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodiščaJIII
Vendar so bili obsojeni na zaporne kazni v letih 1952-55 (večina leta 1954) po
mnogih pritožbah in po političnih spremembah v državi izpu ščeni iz zaporov v Škofji
Loki. Ljubljani, Mariboru, Kočevju in N ovem Mestu. 89
Kazni nad červerico obsojenih na smrt naj bi bilc uradno izvršene 4. 7. 1950 v
zapam na Miklošičevi 9 v Ljubljani, o čemer obstaja uradni dokument s podpisom dr.
Viktorja Turnška, načelnika III. uprave M1'JZ ter oglednika.,)!) Vendar je bila njihova
usoda svojcem do lgo časa neznana, med ljudmi naj bi se celo širile govorice, da jih niso
usmrtili, ampak odvedli mt prisilno delo v Kočevski Rog.")!
V diplomskem delu sem opisala tudi posledice, ki jih je obsodba imela za obsojence in
njihove družine. Z usmrtitvijo Beričnika, Podkrižnika in Mihe Šumaha je ostalo brez
očetov skupaj 12 or.roky2 Sklepamo lahko, da so žene obsojencev, ki so ostale z otroki
sa me na kmetijah, le s težavo obdelovale zemljo in opravljale težka kmečka dela ter se
tako preživljale. Posebno tragična se zdi usoda družine M. Šumaha, kajti potem, ko so
oblasti aprila 1950 zaprle tudi njegovo ženo, so pet otrok ločili in razdelili sosedom in
sorodnikom.')) Kot sem razbrala iz pogovorov s pričami, so obsojenci in njihove družine
poleg materialnih utrpeli tudi psihične posledice. Leta zapora naj bi v obsojencih pustila
strah, nezaupanje in jih silila k molku. Ta strah se je verjetno prenesel tudi na njihove
potomce, kajti ko sem zadevo raziskovala, mc jc marsikdo vprašal ali ne bo kaj narobe,
če pove svojo zgodbo. Ena od hčera obsojenih pa mi je povedala: »Vse življenje sem
morala prikrivati, kaj se je zgodilo z mojim očetoffi«.94

7. ZAKLJUČEK
Raziskovanje me je pripeljalo do naslednjega zaključka:
- med nekaterimi kmeti na slovenjegraško - šoštanjskem
vzrokov, po vojni obstajalo protikomunistična razpoloženje;

območju

je, iz znanih

- možno je, da je Anton Janže leta 1946 v Razborju poskušal organizirati križarsko
skupino in da je ta skupina formalno tudi obstajala, vendar ni bila dejavna. Prav tako ni
dokazov, da bi bila povezana s katerokoli dnlgo domnevno križarsko skupino ali s
širšim križarskim gibanjem, vodenim iz emigracije;

H7 AOS RS \' Slovenj Gradcu, spis] 78/50/ 1. Zakon o kazenskih deja.njih zoper ljud~tvo in državo ( dne 25.
8. 1945) je za kaznivo dejanje ZOper Ijudst\'O in dri.:l.Vo ~tcl Jn'sako dejanje, ki meri mno, da bi se Z nasiljem
odpr:tvib ali o&'fm:ila obstoječa uružbena ureditev DIJ (\' letu 1950 žt: FLRJ) ali se ogroz.ib njena zunanja
\':trnost ali pa temeljna dl'mokratične, političnc, narodne in gospodarske pridobll\'t nsvoboJilne vojne:
fl-d t r:1tivna uredite\' dri.ave, en:tkopr:tmost in br:J.L~t\'o jugoslo\'3n:->kih narodo\' ter ljudska oblu.." t. (Ur:tdni lisi
Dl'], št. 6(,/1945 in Ur.!. FLR], ~t. 59/194(,).
KK i\O~ RS v Ljubljani, spis Kž 145/30.
H~ Po).;m'?r avtorice s F. ]azbccem, H. 4. 1999, T. Alldreje, 13.4., II. Tajnik, 27. 4., '1'. T ajnik, 22. 4., 1. Medved,
27.4 .. 1. Sumahom, 14.4., (zapise hrani :wtorica) ter ,\OS RS v Ljubljani, spis K 135/ 50.
'.lU AOS RS v Ljubljani, spis K 135/5n.
'lI Prav tam.
n AOS 'I'S \' Slovcnj Gr.ldcu, spis] 7B/50/ 1.
93 PI':1\' tam.
~J Pogomr a\'torice Z L tl.IeJ\'eJ, 27.4. in tl.1. Krenker, 22. 3., (zapisa hrani avtorica).
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. možno je, da je oblast postala pozorna na Razbor zaradi nezadovoljstva, ki so ga
nekateri, kot Ivan Podkrižnik in pred\TSCm Anton Kanduti, javno izrazili leta 1949 na
sestanku s slovcnjegraškim.i fW1kcionarji. Takrat je Kanduti govoril tudi o obstoju
organizacije. ki bo izvedla prcvrat;95
- hkrati je bila oblast pozorna na posameznike (Franca ~wnaha, Franca L.1znika in
Jožeta Gostenčnika), za katere je vedela, da se skrivajo nekje na tem območju;
- čeprav vloge Franca Požarja ni mogoče z gotovostjo dokazati, menim. da ga je
Udba kot svojega agenta poslala na teren z nalogo, da razišče dogajanje. Konec leta
1949 je Požar najprej navezal stik z nezadovoljnimi kmeti na Ravnah pri Šoštanju in
okolici ter jih spodbujal k organiziranju )}križarske skupinc«. Z njihovo pomočjo se je
povezal z domnevnimi ))križarji« in ilegalci iz Razborja in tudi njih spodbujal k
protioblastnim akcijam.
- v zadevo bi bilo verjetno vključeno še večje število kmečkega prebivalsrva, če ne bi
februarja 1950 prišlo do uboja aktivista Franca Trančkar;a. Zaradi tega odmevnega
dejanja Jožeta Gostenčnika je namreč oblast začela z aretacijami. Aretirani so bili mnogi,
ki so prišli v stik s POŽ3rjem, ki je na procesu v Šoš tanju, marca 1950, nastopil kot
glavna priča .
Zgodba o Požarjevi skupini je dobila epilog po petdesetih letih v samos tojni slovenski
državi. Na podlagi Zakona o popraV1 krivic je obsojenim na šoštanjskem procesu in
njihovim svojcem pripadla pravica politične rehabilitacije in vrnitvi odvzetega
premoženja oz. odškodnina Y"
Franc Jazbec in Franc Hrastnik, edina še živeča od obsojenih na šoš tanj skem
procesu, če zanemarimo Alojza Srropnika, sta na sodi šču vložila zahtevo po obnovi
procesa in se obrnila na Komisijo za izvajanje Zakona o popravi krivic, ki deluje pri
Vladi Republike Slovenije.
Medtem ko je Jazbec v času najinega razgovora na sodbo sodišča še čakal, mi je
pokazal dokument na katerem je zapisano, da mu je Komisija za izvajanje zakona o
popravi krivic pri Vladi Republike Slovenije priznala, da se mu čas od 7. 3. 1950 do 28.
11 . 1954, ki ga je prestal v zaporu, šteje v pokojninsko dobo, priznala mu je status
političnega zapornika in pravico do odškodnine. Hkrati je Jazbec že nekaj let član
Združenja žrtev komunističnega nasilja, ki deluje v Ljubljani.n
Komisija za izvajanje zakona o popravi krivic pri Vladi RS je aprila 2000 svojcem
1. Podkrižnika, ki so se nanjo obrnili že leta 1998, poslala sklep, da se 1. Podkrižniku
prizna status po vojni pobite osebe, njim pa status svojcev po vojni pobitega in pravica
do odškodnineYR
Že lem 1998 je Komisija za povojne poboje in medvojna nedokumenti.rana smrtna
izginotja pri Mestni občini Slovenj Gradec med žrrve političnih sodnih procesov po 2.
svetovni vojni zapisala tudi l>vfiho Sumaha, 1. Podkrižnika in F. Šumaha.')')

').~

i\R:-; 11[ , BanJe, 214 - J/4. Požarjeva banJa.

w. UraJni li~t RS, ~t . 59/19%.
?7
')11
'1')

Pogo\'or avtorice ~ F. J azbccc:m, 8.4., (zapis hrani avtorica).
l'ogO\'or:wtorice s M. Krenkcr, 22. 3. 1999 in 10. 4. 2000, (zapise hram avtorica.).
Pugovor avtorice z Vido Vrhnjak - Dulcr, 27. 3. 1999, (z:l.pi.~ nmm !lVtOrica.).
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Verjetno je, da je z organiziranjem te skupine takratna oblast želela doseči uoje:
ustrahovati nezadovoljna kmečko prebivalstvo in doseči njegovo poslušnost,
kakršnokoli politično opozicijo in utrditi lastno monopolno
obiasI,
In. zapleniti večji dcl kmečkih posesti in ostale lastnine.

1.

IT.

onemogočiti

Z aro sem zgodbo o Požarjevi skupini zapisala v spomin na žrtve šoštanj skega procesa in
v opomin, da se takšne stvari ne bi nikoli več dogajale. Na koncu le še misel, na katero
me je spomnila že mentorica diplomske naloge dr. Jerica Vodušek-Starič: })Človek in
človcštvo lahko razumeta in oprostita, pozabiti pa ne smeta.«HXI

\1., Vudušek _

11 0

Starič,

Jera, Prcnem oblasti 1944-46, CZ, Ljubljana, 1992, str. 7.
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POžAR. GRUPPE. "KREUZFAHRER-BAUERNAUFSTAND" ODE R
PROVOKATION DES STAATSSICHERHEITSDIENSTES?
Z usammenfa ss ung
De,. Beitrag iJI tin Tei! de,. Diplomarbtil an der Piidagogischtn Fokultiil. Man'bor, in dem die

AulodlJ die Jog. /(nuifahnr-Bewegung in Slowenien lIoch dem Zweilen IVellkn'eg IIl1d daJ Verhi:iltnis
der S laatJgewa/I il' dieJer Problematik behandellt wie auch die Merkmale de,. Cm'chtsproZt1Je Jlnd
die Aklivitiil de,. poliliseheJI Polizei Ilrtijie. De,. Bellrag buchriilrkl Jich auj die Au/kliinlll,!. de,.
J-linlergriinrie de,. Alfore de,. iI/ega/en lIK.rtui/ahnr-Gruppe': de, .rog. Požar-Gruppe, die VOli Ende
1949 bis A n/all!, 1950 im Gebic! VOI1 SoŠ/anj und Slove'!j Gradec aktiv war Ulld deren vm nl/tiid)e
Mitglieder im Miirz 1950 in einem Prozeu il1 Soš/anj verurteilt Ull/rden. Die UnterIUchung bosien
OJlJ einer krililehm Erfawmg der miilld/iehen Oberliiferung und der Behand/ulIg dej tf/Jiill,gliehel1
ArchivmalerialI IIl1d gelallgle il' folgendm S cb!iiJIm:
Unler einigell Bauern im Gebiet von S/OVelY Gradu und .šojlalY he" Ilhte IlatV dem
Zum"!en IVeltkn·eg (aufgrund bekannler Umsliinde) eille anlikoml11ullilti.Jehe Stimmung.
El iII moj/ich, doJI AnIolJ Jallf! 1946 in Razbor eine ,.Knuifahnr-Gruppt" Zu
organiiiemi verJUchle und dOJI diue Gruppe forma/ auch exillierte,jedoeh niehl akliv war.
El gibI ebenlo keitre BewelIe, daSi die Gruppe mit einer andenn vt1"1l1l1llichen .,KnllifahrerGruppe" oder mit einer breileren, aUI der Emigralion gefohrtell ..Knll~hnr-Bewegung" im
Zusammmhang Iland
El iII mojiich, dOJI die S laatlgewa/t alij Razbor aujgml/d der Wil tinr"gel1, bei!pielfWeise
VOli Ivan Podkrit!Jik und IIOr o/km von AlJIon Kollduli 1949 auf einer SitzunJ mil
.Funklioniinn aUJ S love,!)· Grade,· Ojfontlie/; geiiuj1erten Unil'jntdtnheit mlmerkiam wurde.
Damals J"pradJ Kanduli auch von der EX/lIenz einer OrgafIJIaliolJ, die einen U11UIUrz
pIanI.
OblvoM die Ro/le VOli FralIc Požar nidJl mil Sic/;erhtil bewiesen Iverden kalUl, iIt Zu
ve1"1lfulm, dOJI er vom SlaallJi,herheitsdienJI (Udba) o/s ihr AJeI1l mit der Aufgabe
aUJguchickl wurde, daj Guchehel1 aujzukliiren. Ende 1949 nahm Požar zuniichst
Kolllalet mil dell untfijn·edmtn Ballern iII Ravlle bei Soflat!i lind in der Umgebllng auf lind
ermunlerte lie zur Organisation einer "Knuifahrer-Gmppe'~ Mil demi Hi!fe Iral er mit
ve1"1l1utlichell ,.Krellifahrern" lind II/ega/eli aUJ Razbor in VerbindulIJ umi ermulllerle auch
dltJ"e Zli AkIionelI !fgtn die Slaalsgewa/l.
III die Ange/egenbeil JViire wahrscheinlich noch eille l,r(ij1en AnzaM der biiuerlichen
BevO·/kemIlJ venviekell !!lVtlell, wenn eJ IlichI im Februar 1950 i-,'r Ermordung dej"
AkIivIl len Front" Tranikar gekommen wiire. Aufgnmd cliuer aufiehmem!fndtll Tat jot!
GOJIenilniki begann niimlic/} die SIaalJgtwa/1 mil VerhaJtllngen. Viele wllrden verhaflet,
die liii"! Požar KonlaleJ hallen, der im Pro~JJ in Soila,!!· il1l Miirz 1950 alj Hallp/~lIge
allfirat.
DJt A:.ffiire rund 11m die Požor-Gruppe erhiell einen Epilog nach 50 ja/)rrn im unoblJiinl,iJen
Slowenien. AuJgrulld dti Geselzes iiber die ll'7iedergulmachllng IJOn UnrtCbl erhiellen die im Pro~IJ in
Sošta'!)· Vernrleilen lind demi Angehiinge daJ &cht aujpo/ilrIdJe &habililalion lind RJickgabe des
kOlljisijerlen VermiigtllI bilv. auJ EnIJc/)iidigllng.
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Jože

Potočnik

ORIS VPRAVNOPOLITIČNIH ENOT V KOROŠKI
POKRAJINI
Koroško pokrajino pojmujejo kot območje, ki zajema zgornji dcl Dravske, 1v!ežiško in
Mislinjsko dolino. Prostor ima številne skupne naravnogeografske po[cze; v zgodovini
gospodarskega, družbenega in kulturnega razvoja so včasih prevladovale razdmževalne
in tudi združevalne odločitve, zlasti po 2. svetovni vojni. Zapis je poskus arisa
upr:\vnopolitičnih enot v koroški pokrajini od za četkov do danes.
Prostor in njegova okolica sta bila poscljena že v praveku, kar izpričujejo lovske
postojanke (potočka zijalka pod Olševo, Špehovka v Hudi luknji, Herkove peči pri
Radljah ob Dravi in naključne najdbe kamnitega orodja). Pozneje so v gradiščih živela
ilirska in keltska plemena. Arheološki zakladi pripovedujejo tudi zgodbe IZ časov
vladavine rimskih cesarjev. Naše tri doline so ob koncu 2. stoletja pr.n.š. sodile k
noriškemu kraljestvu, ki je bilo pozneje vključeno v rimsko državo kot provinca
NoriclIm. Po obdobju ))seli tev ljudstev« so rudi Vzhodne Alpe poselili Slovani v 6. in 7.
sto letju.
V zgodnjem srednjem veku je bilo n'lŠe območje del Karantanije, ki si jo je podredil
Karel Veliki (768 - 814), frankovski vladar. Meja med oglejskim patriarhatom in
salzburško nadškofijo je od leta 811 do srede 18. stoletja potekala po Dravi, leta 1751 je
namreč avstrijska država ukin.ila oglejski patriarhat. ))Izredno arheološko odkritje
predromanske zgodnje srednjeveške cerkvice iz časa med 1. polovico 9. in med 1.
polovico 1O. stoletja s sočasnimi staroslovanskimi grobovi in najdbami kct1aškcga
kulturnega kroga« v p. C. sv. Jurija na Legnu potrjuje rudi čas pokristjanjevanja. (Mira
Strmčnik Gulič, 1994).
Koroška vojvodina (976) je zajemala poleg Jv[ežiškc doline tudi ozemlje do črte
zahodno od Golice in soteske ob Dravi med Breznom in Ožbaltom, od tu je mejna
črta presekala Pohorje in dosegla Vitanje, Doliško podolje, Hudo luknjo, prešla
Šenrviško višavje in segla do Plešivca. Toda sredi 12. stoletja (1147) so dravski del tega
območja pripojili k Štajerski Srednjeveško gospostvo Slovenj Gradec, posebna fevdalna
upravna enota, pa je prešlo pod Stajersko v začetku 15. stoletja. Z razvojem obrti in
trgovine so ntd.i v tedanji Koroški nastajala naselja, trgi in mesta, ki so se ohranila do
današnjih dni. (Tržna naselja: Dravograd - 1185. Slovenj Gradec - 1251. mesto pa 1267,
Mnrcnbcrg - 1268, Vuzenica - 1288, Murn - 1299 in Guštanj - 1361.)
Zemljiška posest je v teku stoletij prehajala tudi na našem območju v lastništvo
različn.im fevdaLn.im rodbinam.
V drugi polovici 15. stoletja so pustošili Turki rudi v naših krajih, zadnjič 1531. Na
turške pohode spominjajo številne )Šance«. ()Turške šance so morda že ilirske«, je
zapisal dr. F. Sušnik, 720 let Ravne na Koroškem, 1968). Ogrsko-hrvatski kralj Matija
Korvin ()kralj Matjaž«). ki se je bojeval proti Turkom in Z njin1j sklepal premirja, je za
krajši čas gospodaril tudi v naših krajih. Po ljudski domišljiji naj bi si bil pravljični kralj
Matjaž s svojimi vojščaki poiskal zavetje v skalni votlini rlldonosne Pece Ganez
Mrdavšič).

V 16. stoletju je protestantizem ogrel nekatere triane in
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Upravne, sod ne in druge reforme cesarice Marije Terezije in sina Jožefa lJ . v 2.
polovici 18. stoletja so pomenile začetek razvoja pravega uradniškega sistema. Reforme
so omejile vpliv plemstva in Cerkve na javne zadeve.
Dežele so bilc razdeljene v okrožja (kresije). Slovensko ozemlje na Štajerskem je bilo
razdeljeno na okrožji Maribor in Celje. Ozemlje marenberškega dela Dravske doline in
rvlislinj ska dolina jc spadalo k celjskemu okrožju. Koroška jc imela sedeže okrožij v
Beljaku, Celovcu in Velikovcu. Slednjemu jc pripadala ~·lcžiška dolina. (Zgodovina
Slovencev, 1979). Ta organiz~lclja deželne in zlasti kresijske uprave je v temeljnih
pOlezah ostala do marčne revolucije leta 1848.
Leta 1849 so uvedli novo upravno razdelitev. Stara okrožja predmarčne dobe so
odpravili, ustanovili pa so okrajna glavarstva in občine. Svet trch dolin je bil razdeljen
med rci glavarstva, in sicer: Velikovec, \Volfsberg in Slovenj Gradec.
Pod okrajno glava rstvo Velikovec je sodila Mežiška dolina s sedežem sodnega okraja
v Pliberku, takrat izrazito slovenskega sodnega okraja, saj je tu živelo leta 1890 17.206
Slovencev in Ic 3.860 Nemccv (dr. V1adimir Bračič). )Tja so spadtlli vsi kraji v Mežiški
dolini razcn Koprivne, zanjo je bilo sodišče vZelezni Kapli.« (K. Oder, Občina Ravne
na Korošken"l, 1992) V Mežiški dolini je teda; bilo pet občin (sosesk).
Območje današnje občine Dravograd so leta 1850 upravno razdelili med tri sodne in
davčne okraje, in sicer: v okrajno glavarstvo \'V'olfsberg oz. v sodni ln davčm okraj Št.
Pavel v Labotski dolini so dodelili občini Dravograd in Libeliče, v okrajno glavarstvo
Slovenj Gradec oziroma sodni in davčni okraj Slovenj Gradec oUčtn.i Šentjanž in Otiški
Vrh, v sodni in davčni oknI; M:lrenberg pa občino Trbonje.
Okrajno glav:lrsrvo Slovenj Gradec je obsegalo tri sodne in davčne okraje:
Marenberg, Slovenj Gradec in Šoštanj. Sodni okraj Marcnbcrg jc obsegal 16 občin.
Toda ))obe K~lpli sta kot samostojna občina pripadali sodnemu in davčnemu okraju
Ivnik (Eibiswald). V sodni okraj Marenberg je sodilo tudi naselje Sobota, ki Je po
sCI1:lcrmensk.i pogodbi pripadlo sosednji Avstriji.« (dr. V. Bračič)
V sodncm okraju Slovenj Gradec je bilo 16 obč in (ob močj e i'vlislinjske dolinc).
Taka upmvna razdelitev je veljala do razpada A vstro-Ogrskc.
Ob koncu 19. stoletja in prcd 1. svetovno vojno je bil čas velikega nemškega pritiska in
raznarodovanJa zlasti v krajih ob severni meji.
Prva svetovna vojna in njene frontc so terjale milijonske čl oveške žrtve. V
avstrijskem parlamenru na Dunaju so 30. maja 19"17 slovenski in hrvaški poslanci iz
Dalmacije in Istre predložili l\lajniško deklaracijo, ki je zahrevala, naj se vsa ozemlja,
kjer bivajo SlovenCI. Hrvati in Srbi, združijo v samostojno državno telo pod žezlom
habsburške monarhije. V jeseni leta 1917 so začeli veliko akcijo zbiranja podpisov za
J?odporo deklaraciji, ti deklaracijsko gibanje. Majn.iško deklaracijo je podprl tudi shod v
Sentjanžu pri Dravogradu 7. aprila 1918. »Na shod je prišlo okoli 2000 Slovencev iz
Dravske, Mežiške in l\ Iislinjske doline, iz zamejske Koroške in nldi od drugod. (...)
emci zborovanja niso mogli preprečiri.« (M. Kos, Dravograd, 1985)
Razpad avstro-ogrske monarhije in konec prve svetovne vojne sta krojili novo
državno mejo. ki jc razdelila slovenski etnični prostor, nldi na Koroškem. Slovenci so
bili porazdeljeni mcd štiri države. Država Slovencev, Hrvatov in Srbov jc nastala 29.
oktobra 1918, a sc je že 1. decembra 1918 združila s kraljevino Srbijo in Črno goro v
kraljevino SHS. V boje za severno mejo in Maribor je z odlOČIlim nastopom slovenskih
vojakov posegel general Rudolf Maister.
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Drugače

je bilo na Koroškem. Iz Celja je krenil nadporočnik Franjo Malgaj in v
novembra 191 8 zasedel Dravograd in Mežiško dolino. Toda Nemci so konec
aprila z močn.i.mi silami potisnili slovenske vojaške enote do Slovenj Gradca. V
Dobrijah je padel nadporočnik Franjo Malgaj (6. maja 1919). Toda od 28. maja do 6.
junija 1919 so Jugoslovani prodrli vse do Gospe Sve re.
O usodi Koroške so odločale velesile in na panški mirovni konferenci predpisale
plebiscit, ki je bil izveden 10. oktobra 1920. Mežiška dolina, del Dravske doline in
Jezet sko so bili brez plebiscita priključe ni Kraljevini SHS, plebiscitno ozemlje pa je
pripadlo Avs triji.
Libeliče, ki so sodile tudi v plebiscitno odločir.cv, se ni so strinjale in so terjale
priznanje njihovega volilnega izida v prid priključitve k Jugosbviji. Šele v začetku
oktobra 1922 so po prizadevanjih krajanov Avtrijci vrnili kraj Slovencem.
Koro ška krajina je imela med obema svetovnima vojnama dva sreza - okraja, in sicer
Dravograd in Slovenj Gradec. Okraj Dravograd je na severu v vsej dolžini mejil na
Avs tri jo. Po drugi svetovni vojni se ta meja ni spremenila. Meje sreza Dravograd so bile
določene leta 1922; tedaj so tej upravni enoti priključili marenberški sodni okraj
(Krajevni leksiko n Dravske banovine, 1937). »PO prvi svetovni vojni je bil od 1918 do
1O. okrobra 1920 sedež okrajnega sodišča Kraljevine SH S v Pliberku. Kmalu zatem so
ga prenesli na Prevalje in 1. julija 1939 v Dravograd. Na Prevaljah je bil sedež fman č ne
kontrole in davčne uprave.« (K. Oder, Občina Ravne na Koroškem. 1992)
Okraj (srez) Slovenj Gradec je obsegal Mislinjsko in Šaleško dolino. Sresko
načelsrvo jc imelo številne oddelke: upravni, prosvetni, kmetijski, gozdni (šumarski),
sanitetni, veterinarski, vojaški, sreski cestni odbor, sresko sodišče, davčno upravo z
oddelkom finančne kontrole. Enake oddelke je imel tudi dravograjski srez (okra j). V
Slovenj G radcu je v tem čas u bila slovenjgraška bolnišnica banovinska z internim in
kirurškim oddelkom in oddelkom za nalezljive bolezni.
V Kraljevini SHS je bilo prvo štetje prebivalstva (nldi po občinah) leta 1921, toda s
centralistično oktroira no ustavo jc Kraljevina Jugoslavija začela manjše občine
združevati v t.i. »komasirane občine« z letom 1934.
Na pragu druge svetovne vojne, ko je Nemčija priključila Avstrijo (1938), je postajal
nacizem vse nasilnejši. Tudi naši obmejlli predeli so čutili nem ško nevarnost. Levo
usmerjeni študenti so organizirali po naših krajih številne delovne tabore, ki so se zvrstili
v lcrih od 1938-1940, in to v Št. Danijelu (danes Šentanel nad Prevaljami), na Kapli, v
Kotljah, na Lešah, v Libeličah, v Sv. Jerneju nad MulO, na Ojs trici nad Dravogradom in
Rem šniku. (A. Krivograd, Narodnoobrambni tabori 1938 - 1940, Zbornik Koroške,
1959). - (KI)
začetku

Leta 1941 so Nemci Mežiško dolino z Dravogradom priključili h Koroški. Občine v
Dravski in Mislinjski dolini pa so sodile pod spodnje štajersko civilno upravo_ Toda
naše lei doli ne so spet pripadle tistemu delu ozemlja, za katerega je šc posebej veljal
Hitlcrjev ukaz: Naredire mi to deželo spet nemško! Narod noodvobodilni boj proti
okupatorju je terjal številne človeške in materialne žrrve. V teh krajih so se bojevale
partizanske cnote, delovali so organi Osvobodilne fronte, ki so oskrbovali poleg
partizanskih enot tudi dnlge dejavnosti osvobodilnega boja - partizanske bolnišnice in
tehnike (ciklostilne tiskarne), post~e terenske veze in partizanske obrtne delavnice.
Mislinjska dolina je spadala v Salcško-mislinjski okrožni odbor OF do avgusta 1944,
krajši čas v pohorsko okrožje, od septembra 1944 pa v okrožje Dravograd. Od
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septembra 1944 pa do osvoboditve je okrajni odbor OF Slovenj Gradec spadal pod
novo ustanovljeno okrožje Dravograd. V to okrožje so pridružili okrožje Mežica, ki jc
imelo v marcu 1944 tri okraje, in to - Mežica-Črna, G ušta nj-Prevalje irl Dravogrnd .
))Območjc Radelj oz. Marenberga je spa&llo v okrožje Maribor okolica. Leta 1944 je
nekaj časa deloval film o krožni odbor OF Ribnica na Po horju. Septembra 1944 pa je
bil ustanovljen okrajni odbor OF Marenbcrg.« (Dr.V. Bračič .)
Poudariti moramo, da Evropa praznuje dan zmage 9. maja, toda zadnji boji v dmgi
svetovni vojni, t. i. »voj na po vojnit<, so potekali še teden dni po kapitulaciji Ne mčije, in
to od Doliča , Dravograda do Poljane in Pliberka. Na Poljani so nemš ki vojaki položili
orožje 13. maja, 15. maja 1945 pa ustaši na Libuškem polju. Spomenik kiparja Srojan a
Batiča oznamenuje konec vojne na Poljani, danes pa predstavlja simbol miru in
svobod e.
V prvih Ic tih po osvoboditvi so sedeže okrajev pogostoma premeščali . Koroška krajina
je bila po vojni r<lzdeljena med okraje - Prevalj e, Maribor levi breg, Maribor desni breg,
Šoštanj , Dravograd in Slovenj Gradec.
Območje Radelj ob Dravi je bilo razdeljeno mcd tri ok raje, in to: okraj Prevalje (8
krajevnih narodnoosvobodilnih odbo rov - J<:}:\JOO), Maribor levi breg (l KNOO) in
Maribor desni breg (5 krajevnih narodnoosvobodilaih odborov). Po ukinitvi obeh
mariborskih okrajnih narodnoosvobodilnih odborov (NOO) je v letu 1946 bilo
območje Radelj razdeljeno na 17 krajevnih ljudskih odborov (KLO). v okraju P<cvalje
jih je bilo lO, v okraju Maribor pa 7. Po združitvi nekaterih KLO v letu 1948 je ostalo
na radelj skem območju 15· KLO. Po ustanovitvi novih občin leta 1952 je bilo na tem
ob močju šes t občin; v okraj Slovenj Gradec so prišle tri občine , ostale tri pa v okraj
t-. [aribor. Trg j\Carcnberg so tega leta prcimcnovali v Radlje ob Dravi, Sl,HuS mesta pa je
knlj dobil leta 1982. Leta 1955 so vseh šesl občin združili v novo občino Radlje ob
Dravi, tedaj so na selje Vrata pridružili občini Dravograd. Krajevni uradi pa so bill na
Muri, v Ožbaltu, Podvelki, Radljah ob Dravi, Ribnici na Pohorju in v Vuzenici. Lcta
1977 so na o bm očju občine ustanovili osem krajevnih sku pnosti (KS).
Mjslinjska dolina je spadala pod okraj Šoštanj. Po njegovo ukinitvi marca 1946 Je
pripadala okraju Preva lje, februarja 1948 so sed ež okraja prenesli v Dravograd. 15.
septembra 1949 je bil v Uradn em listu LRS objavlj en ukaz prezidija Ljudske skupščine
LRS o premestitvi sedeža Okrajnega ljudskega odbo ra (OLO) iz Dravograda v Slovenj
G radec, do prcimenov:lnja pa je prišlo 21. junija 1950 (Koroška krajina 1945-1953,
1991). Slovenjgraški OLO je deloval do junija 1955. Po ukinitvi okraj a so nastale štiri
ko roške občin e, in sicer Dravograd , Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj
Gradec.
V Mežiški dolini sta se po osvoboditvi združila okrajna odbora OF Č ma-Mežica in
G uštanj-Prevalje v okraj Prevalje. ki je obseWIl 14 KNOO. V jesel11 1946 je iz prejšnjih
KNOO nasIalo 11 KLO, po spremembah leta 1948 je ostalo 10 KLO, z novo upravno
organizacijo l et~l 1952 so bile v Mežiški dolini ustanovljene 4 občine, in sicer - Č rna .
Mežica, Preval je in Ravne na Koroškem. Tega leta so trg GUŠ lanj preimenovali v
Ravne na Koroškem in mu podelili status mesta. rvležlca je postala mesto leta 1983 .
Leta 1955 st'l iz štirih občin nastali dve: Črna (Čma, [\IICžlca) in Ravne na Koroškem
(Ravne, Prevalje), tri leta pozneje pa jc sledila združilev teh dveh v obči no Ravne na
Koroškem. Leta 1989 je na območju občine bilo 13 kra jevnih skupnosti.
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V Mislinjski dolini je bilo po volitvah avgusta 1945 17 KNOO. Naslednje leto so se
preimenovali v KLO, od aprila 1952 so bile v :rv1i.slinjski dolini štiri občine, in sicer:
"Mislinja, Podgorje, Slovenj Gradec in Šmartno; te so leta 1955 združili v občino Slovenj
Gradec, v kateri je bilo 5 krajevnih uradov. (K2) Po ustavnih spremembah leta 1974 jc
delovalo v občini 8 krajevnih skupnosti.
Na območju treh dolin so torej od leta 1958 do 1994 bile štiri občine: Dravograd,
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. (K3)
Aprila 1990 so bile prve večstrankarske povojne volitve v Sloveniji. Pred božičem
istega leta je nad 80% volilnih upravičencev glasovalo za samostojno Slovenijo. Slovesna
razglasitev neodvisne države jc bila pred skupščino Republike Slovenije v Ljubljani 26.
junija 1991. Sledili so spopadi z JLA in boj za meje Republike Slovenije. V naši pokrajini
so bili ostri vojaški spopadi pri Dravogradu in na Holmecu. Za samostojno Slovenijo so
padli trije domačini iz slovenjgraške občine (Zeljko Emoič, Vincenc Repnik in Bojan
Štwnberger). Republiko Slovenijo so postopoma priznale številne države in polno
mednarodno priznanje je doživela ob sprejetju v OZN 22. maja 1992.
S sprejetjem zakona o ustanovitvi občin in zakona o financiranju občin so bile s 1.
januarjem 1995 v Sloveniji ustanovljene nove občine. Na območju koroške krajine so
ustanovili 10 občin, leta 1998 pa še dve.
Občina Dravograd je ostala nerazdeljena, iz občine Radlje ob Dravi so nastale
občina Radlje od Dravi, Muta, Vuzenica in Podvelka-Ribnica na Pohorju (po letu 1998
pa sta to ločeni občini Podvelka in Ribnica); v občini Ravne na Koroškem pa - Črna na
Koroškem, Mežica, Ravne - Prevalje, leta 1998 so občino Ravne - Prevalje razdeli na
občini Ravne na Koroškem in Prevalje; občina Slovenj Gradec se je razdelila v mestno
občino Slovenj Gradec in občino "Mislinja. (K4)
Dosedanji zgodovinski, gospodarski, družbeni in kulturni razvoj potrjuje, da so bili kraji
in ljudje v tem delu Koroške življenjsko povezani v preteklosti, veliko pomembnih
prvin jih povezuje v sedanjosti, iz tega pa hldi izhajajo težnje za prihodnost logično je
torej, da te težnje za skupno dobro koroškega človeka povežemo v upravni enoti koroški pokrajini.
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Zgodovina Slovencev, 1979

117

ORIS UPRAVNOPOLITICNIH ENOT V KOROSKI POKRAJINI

(K1 ) Upravna razdelitev Koroške krajine od 1919 do 1941

SLOVENJ GRADEC

(K2) Upravna razdelitev leta 1952 - vir: Koroška pokrajina 1945
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VERWALTUNGSPOLITISCHE EINHEITEN IN DER LANDSCHAFT
KOROŠKA

ZUSalll11l elJ!assullg
JI/der Dars/cI/mig wird die En/IPiek/JlII!, der lJenllallungspo/iliscbm Einheitm in der LoJ1(/.schajJ
Koroška IIJI/erIllchl. BiJ ZJltlI 2e1011 der DonaJlJl1onarchie war d;escs Gebiel i}l'iSt1Je11 dcn Liindem
KiimlC/{ wul Stciermark auigeleilt und gehiirLe il' dre; J-I(lIIp,mannschaflen, VerwalllllJgssilZ war
VIJ/kermarkl, l17o!fberg und SloVCI!! Gradu ~ r-ri/1{lischgra:d. Nath dem Erstel! lf7eltkn'cg Ivar
Koroška iII die Bezirke Dravograd und S lOVCI!) Gradec gegliedert. Nm'h dem ZlVcitm lf7eltkn'cg kam
es ~I hiiufigen venvallung!politischen A 'ndemngm, was die bel/legende Skizze veranslhau/idJ/. GemaJ1
dem Gesetz iiber die Verwalltfng gibt es JeJ! 1.1.1995 in S IOllJenicn 58 Verwaltungseinheilen, davolI 4
in der Landschaft Koroška, tllld tlllar Dravograd, Rad!je ob Dravi, Ravne tJa Koroškem und S lotIelY'
GreN/et'. 1", Cebiet diuer Verwal/lll1gseinhei/eJt eJftsfoJtdel1 12 Gel!leindcl1, IIfI/er deneII S love/y' Gradec
II/jeder dCII Sta/us eilter S fadtgemeinde erhlelt.
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A.ndmž Melanšek

POD RAZTEGNJENIM HRIBOM - V PRSTENEM TELESU
JE KRAJ ČUDOVIT
KNAPOVŠKA PESEM'
1.

8.

Lep in častit je ta knapovški stan
od višjih gospodov obrajtan, spoznan,
časti je vreden, še gospod ga časti,

Ta holcar v planini je ravno tako ,
če nima sekire, mora iti domu,
železna sekira mu drevje podira,
na kupe zvali in v drva zdrobi.

ker mu žlahtnega b laga iz zemlje dobi.

2.
Ta knapič se v zemljo v nevarnost poda,
ram vrta in strelja in rudo kopa ,
od dela in švica, da se prime ga pot,
v nedeljo se zmije, je lep ko gospod.

9.

3.

10.
Ta pauer na polju je ravno tako,
ga železno cevovoje prepriča lo bo,
le kak bo on kopal kaj z golo roko,

Za knape zahvali tudi šlosar boga,
ker pila lesena tud ' nič ne velja,
za pilo, kladivo. Odkod je vse to?

Globoko je bilo pod trdo zemljo.

Ves teden ves mesec na delo hiti.
ko mesec preteče pa dnarce dobi,
po placi špancira, cigare kadi,
pa rud' lahko v gostilni zmv 'n vinca sedi.

ko bi tega trdega železa na svetu ne bla.

4.
Vse zlato in srebro in železne reči
tega knapovskega stanu ponižnost u či,
vikat ' ga moraš in se mu odkrit',
tak se mora vsak knapovski človek častit'.

11.
Spomni se kmetič na knapovski stan,
ker brez njega živeti še tebi ni stan,
ne mogel bi orati, ne žita sejat',
tak bi moral še kruha stradat'.

5.

12.
Kadar kaj železnega v rokah imaš,
se dobro prepribš in lahko spoznaš,
da brez knapa ne moreš niče sar storit',
Najmanjšega dela: si hlače zašit '.

Sliša l sem pravit neumne ljudi,
da brez knapovskega stanu se lahko živi,
pa to je govoril le človek en mk,
to je bil gvišno en amerikanski divjak.

13.

6.
Ne šinfaj [Oliko črez knapovski stan,
ker vsakemu jc k oucu od boga poslan,
brez njega na svetu živeti ni stan,
ker potrebno ga nucaš vsak dan .

iz nje stori se farba in lepe reči,
to vse se iz svinčaste rude rodi .

7.

14.

Kovač

Svinčas[O ruda lud ' cesar rad ima,
ker sovražnika mo ra tudi s svincem pregnat,
kugle nabija in fajn ta streli,
da ga iz avstrijske zemlje spodi .

bi ne mogel železa kovat ' •
ko bi ta knapič ne šel te rude kopat ' ,
ra ruda se mora na srreljar najprej,
potem gre kovačinsko delo naprej.

Svinčasta

ruda jc rudi žlahtno blago,

ker globoko je bilo pod trdo zemljo,

.. Iz T one Seliškar: Rudnik
1 Orih';nal \' rutl:lrskem muzeju v Mciiei.
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15.
Kadar boš vidci ta srebrni denar,
spomni se, človek, na knapovski stan.
Ta srebrni denar, ki se tak' lepo blešči,
tud ' knapovski človek iz zemlje dobi .

17.
V cerkvi boš videl ta kelih ves zlat,
monštranco lepo v tabernaklu stat,
v cerkvi prebiva Zveličar naš Bog,
vse to je prišlo iz knapovskih rok.

16.
Slišal boš zvone prepevati tam,
spomni se, človek, na knapovski stan.
To, kar visoko v turnu tak lepo zvoni.
tud' knapovski človek iz zemlje dobi .

18.
Zdaj si slišal prevzetnež kaj knapič velja,
ker v smrtni nevarnosti rudo kopa;
al' ga ci zaničuješ, bo tebi gorje,
prevzetnem ' po smrti se pekel odpre.

19.
Moji ljubi prijatelji, spomnite se,
da smo vsi bratje in tudi sestre,
in vsak stan je od boga na svet poslan,
eden brez drugega živeti ni stan.

"GlUck aur' !
Uvod
V devetdesetih letih je začelo rudarstvo v kraljestvu Pece zamirati in leta 1994 je rudnik
tudi dokončno zaprl vrata za ptenekatere svoje delavce. Pustil nam je bogato zapuščino,
ki pll jo je potrebno še raziskati.
V času obratovanja rudnika je ntdarska panoga odločilno vplivala na ekonomsko in
socialno podobo naše doline, predvsem pa je vplivala na njene ljudi, ki so z rudarskim
izročilom in običaji odraščali in živeli. Sedaj, ko je rudnik že zaprt in je rudarstvo
nekako že pol pretekla zgodovina, je še čas, da običaje in navade zapišemo, da se ne
bodo popolnoma pozabili. Morda se nam nekateri običaji in navade še zde čisro
vsakdanji, ampak, ali bodo naši potomci še vedeli kdo so bili rudarji, na katere je bila
naša dolina tako ponosna? Ali bodo še vedeli s čim so si ti služili vsakdanji kruh, kako
so bili organizirani, v kakšnih pogojih so delali? Le upamo lahko, da se ntdarstva ne
bodo spominjali samo po onesnaženosti tal, na katerih še desetletja ne bo mogoče
pridelovati zdravega pridelka.
Do leta 1945 je bilo rudarstvo z zgodovinsko-etnološkega vidika že opisano v knjigi
300 let mežiški rudniki in magistrski nalogi mag. Kade Oder, zato sem raziskoval čas po
drugi svetovni vojni. Predvideval sem (avtor te raziskovalne naloge), da je imelo
rudarstvo še vedno velik vpliv na Mežiško dolino tudi po letu 1945. Raziskal sem kje in
kako . so bili ti vplivi vidni. Predmet mojega raziskovanja je bilo tudi rudarsko izročilo v
današnjem času na območju zgornje Mežiške doline, za katerega sem domneval, da je še
živo.

Kje je rudnik?
Rudnik se nahaja pod mogočnimi pobočji Pece in okoliških hribov pod katerimi so
k.napi v njegovi več kot tristoletni zgodovini izkopali že za 800 km rovov. Leži v osrčju
kraljestva kralja Matjaža, njegova rudišča pa obsegajo okrog 64 km2 površine. Rudarslci
rovi so segali od 268 m pa do celih 2060 m nadmorske višine. Največ rude so izkopali
pod Šumahovim vrhom.
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Rudniške glavne zgradbe: uprava, arhiv, glavni vhod v jamo, topilnica ter mnoge
dnlge so skoncentrirane v zgorniem delu Mežiške doline, na bregovih reke Meže, med
rudarskima naseljema Mežica in Crna.

Kako smo prišli do danes . ..
Menda so v Peci svinčevo rudo zasledili že Rimljani. vendar ni o ntdarstvu na Peci in
njenem pogorju do srednjega veka skoraj nobenih pisnih virov. Leta 1226 je po svincu
dobilo ime mesto Pliberk v Avstriji. Najstarejši podatki o rudarstvu so v računski knjigi
vojvode Ernesta Železnega. Albert Rosenpuscher je namreč vojvodi poslal račun za 14
škafov svinčene rude, in ker je Rosenpuscher živel ob vznožju Pece, je skoraj gotovo,
da je ruda prišla od tam.
V začetku novega veka nastopijo boljši in bogatejši podjetniki To so bili tujci,
redkeje domačini s popolnej šim orodjem, kar je povzročilo živahnejše razvijanje
rudarstva. Prvi rudniški red je leta 1517 izdal cesar Maksimiljan. V njem določa , da so
rudarji, drvarji. plavžar;i in oglar;i kadar gredo po poslih pod varstvom deželnega kneza.
V srednjem veku rudarji niso uživali posebne zaščite in so bili zaradi nezdravega načina
življenja celo na slabšem kot tlačani Šele iz pravic, Ici jih daje Maksimiljanov red, se je
razvil poseben stan, ki je imel svoje pravice in privilegije.
V 16. in 17. stol. se rudniki niso posebej razvijali. verjetno zaradi turških vpadov,
velike lakote okrog leta 1633 in kuge leta 1680. Po tem skoraj dve desetletji ni najti
pisn.ih virov, Ici bi pričali o rudarjenju pod Peco. Najti je le zapiske, da je v Slovenj
Gradcu živel rudarski sodnik, ki je izdajal dovoljenja za rudarska dela 2 in so mu bila
podrejena področja Črne. Slovenj Gradca in Razborja. Rudarski sodnik je imel nalogo
podeljevati dovoljenja za rudarjenje na posameznih področjill.
Prvi pisni vir, ki omenja rudarjenje v okolici Črne. je iz obdobja velike inflacije, ko
so rudarji menjali rudo in svinec za hrano in druge življenjske eotrebščine . V tem času
je namreč Matevž Ludinger leta 1644 dobil rudarske pravice v Cmi. Nadalje so se v 18.
stol. z rudarjenjem ukvarjali grofje Thurni, katerim pa svmčevo rudarstvo nikoli ni
prinašalo veliko dobička , nekaj zaradi pomanjkanja rudarske sreče, delno pa so bili krivi
sa mi. saj so premnogokrat menjavati kraje raziskovanja. Več sreče je imel nekdanji
l11Urnov oskrbnik, baron] urij Kristjan Gajčnik. ki si je s svojo podjetnos~o kmalu
pridobil precejšnje premoženje. Kupil je star, opuščen rudnik, obnovil dela v njem,
našel v opuščenih rovih rudo in tako je rudnik zopet zaživel. Po njegovi smrti je rudnik
prevzela njegova vdova, ki pa moževega uspeha ni mogla ponoviti. Vdova Jožefa je
zaradi davkov in drugih dajatev počasi izgubljala rove, ki so spet prillajali v last
Thurnov. Kakor prej se tudi sedaj grofom ni godilo n.ič bolje. še vedno so imeli velike
izgube, ki so jih na njihovo srečo krili z dobičkom iz drugih dejavnosti.
Rudniki so spet oživeli v času Napoleonovih Ilirskih provinc, ko je dobil mežiški
svinec skoraj monopolen položaj na avstrijskem [r.l.iŠču . To je dalo rudarjen.ju nov
zagon in zaposlenih je bilo že 40 rudarjev. kar je bilo za tiste čase že kar veliko. V tej
dobi lahko prvič govorimo o bolj snUselnem in načrtovanem izkoriščanju mežiškega
rudišča, kar je bila posledica nastajanja večjih rudarskih združb. Leta 1809 je tudi prvič
omenjena družba Franca Brunnerja in Gregorja Kompoša.

2 Lednik, Štefan: Mc:i.ic!l. 1994: O podobi in prctcklo~ti krnja ob njegovi 850. letnici. Mežica: samozaložba
:lvtmi:l, 1994, str. 86; za naprej Lednik, O podobi in preteklosti ...
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Po padcu Napoleona in četrtstoletni dobi vojn se je položaj vseh ljudi, še bolj pa
rudarjem. močno poslabšal. Na tržišče je prišel kvalitetnejši in kljub carinam cenejši
angleški svinec, ki je hudo prizadel domačo konkurenco in zavrl hiter napredek
rudarsrva (proizvodnja svinca je v mežiških rudnikih padla za 1/3).
V tcm času je bil v Celovcu ustanovljen višji rudarski urad pod katerega so spadati
vsi slove nski rudniki razen Idrije. Za urad je značilno. da je predlagal zmanjšanje že tako
(pre)nizk.ih mezd rudarjev in uporabo svetilk na repično olje (»jamšaric«) namesto sveč,
za razsvetljavo v jamah. V hudi krizi se rudarski lastnik in upravnik iz Plajberka Leopold
Prenncr odloči vs topiti v rudarsko družbo Brunnerja in Kompoša, ker je uvidel, da
razko~ana rudarska posest ne more konkurirati angleškemu svincu. Že leta 1821 je
predlag.1i ustanovitev zveze rudarskih lastnikov, ki bi enotno nastopala: v tem času je
bila namreč rudarska posest zelo razdrobijena. Ob vstopu Prettnerja v družbo se
proizvodnja svinca leta 1823 že skoraj podvoji, rudariti in raziskovati pa začno na skoraj
celotnem področju sedanjega rudnika Mežica. Od grofov Thurnov si leta 1827 s
pogodbo pridobijo vse svi n čeve rudnike, kar je pravi temelj poznejšemu rudarjenju.
Nekatere rudarske posesti pa so dobili ostali lastniki in tudi rudarske družbe, ki pa niso
tako pomembni: brata Žerjav, Simon Kompoš, Johann Rainer (za več podatkov glej 300
let mežiški mdniki; str. 39-41). Od leta 1860 pa do 1893 se različni rudarski lastniki
združujejo v BBU (Ble.iberger Bergwerks Union). Od rega leta naprej, so bili vsi obrati
rudnika pod enotno upravo, ki je lažje skrbela za pravilen in načrten razvoj rudnika. Ta
družba je tudi povezala posamezne razkropljene revirje in z namenom povezovanja leteh, je začela graditi Glančnikov rov.
V grobem je bil nadaljnji razvoj rudnika tak: Ob koncu prve svetovne vojne, ko je
bila Mcžiška dolina dodeljena Jugoslaviji, je deželna vlada imenovala sekvestra, da bi
preprečila škodljive ukrepe nemških uradnikov. Družba BBU se je povezala z angleško
finno Bcwick Moreing Ca., da bi preprečila nacionalizacijo podjetja in nastala je družba
The Centni European :Mi.nes Limited s sedežem v Londonu, ki je prevzela podjetje.
Družba prevzame vse naprave in posesti BBU-ja. (o dogajanju mcd angleškim
lastništvom glej: 300 let...). Med II. svetovno vojno so ga zopet prevzeli Nemci, leta
1946 pa je bil rudnik nacionaliziran s strani slovenske - jugoslovanske države. Leta 1947
je bilo z odločbo predsednika vlade FLRJ ustanovljeno novo podjetje: Rudniki svinca in
topilnic", Mežica. V času po vojni je rudnik za svoje delavce uredil avrobusni prevoz,
gradil sta novanja, omogočal šolanje s štipendijami ... Rudnik je bil prva leta po vojni
največje podje~e na južnem Koroškem, vendar so planerji v Beogradu in Ljubljani
ugotavljali upadanje bogatih rudnih ležišč in že od takral dalje mu niso dajali večjih
investicijskih kreditov. Leta 1968 je rudnik v Žerjavu osnoval tovarno avtomobilskih
akumularorjev. V času do zaprtja, je rudnik sam ftnanciral mnogo zanj neugodnih del, ki
so pomagala pri njegovem obubožan ju. Leta 1986/87 jc bil spreje l sklep o zaprtju
rudnika rakoj po letu 2000, vendar je rudnik zaprl svoja vrata že lela 1994. Ostali so le:
manjša topiLlica, tovarna akumulatorjev, razne delavnice in manjša podjetja.

Prihod na delo
Kadar gre korak IJ breZf10ije
nJiJIi liJoč Je pode po glavi
in ilomaJI korakov v bro;:!i Je gubi,

124

POD RAZTEGNJENIM HRIBOM - V PRSTENEM TELESU JE KRAJ CUDOVIT

kI/Opu, ki Vl1)()j dan hill:

(iZ POT V BREZNOCjE, jOtE SKRINAR, lir. 300)
Rudarstvo je že po svoji naravi zelo zahteven poklic. Da pa je bil še težji, je veliko
pripomogla raztresenost rudarskih naselij po vsem zgornjem koncu Mežiške doline.
Ceste so bile do lera 1954. ko jc rudnik zaradi povečanega prometa asfaltiral cesto od
Polene do Poljane, skrajno »zanemarjene in obupno slabc«1. Leta 1957 je s svojim
denarjem asfaltiral šc cesto Polena - Žerjav. Cesta od Polene do Poljane jc bila v cistern
času edina asfaltirana, na podeželju od Maribora in Celja proti našim krajem .~
Takoj po letu 1945 so se Ic redki v službo vozili z avtomobili, prišli so, kot je rckel
informator: »Kakor so vedli in znali. Nihče jih ni vprašal, kako boš pa ti prišel na šiht, le
priti so morali.« 5
Delavci so prihajali na delo iz bližnjih mdarsk.ih naselij: Mežice, Črne na Koroškem
in iz Žerjava. Poleg tega so številni prihajali iz Helene. Podpece, Prevalj in Leš ... Ta
dnevna migracija je bila v skladu z naravnimi mejami zgornje Mežiške doline ter kaže
vplivno področje mežiškega rudnika.(1
Nekateri so v službo hodili peš. drugi na kolesih, tretji na motorrUh kolesih, z
avtobusi, s težkimi Tatrami

l . Pcš
Najpreprostejši in pogosto tudi najtežji način prihajan;a na delo je bila hoja.
Mnogo mdarjev je bilo sinov višinskih kmetov, ki so stanovali visoko v hribih (npr.
Koprivna) ali daleč od rudnika (npr. Leše). Takim se je dogajalo, da so zelo zgodaj ob
enih, dveh zjutraj vstajali, da so se podali na zelo dolgo pešačenje v službo. Kadar je bilo
vreme slabo, so morali vstajati še prcj, včasih celo ob polnoči . Dolgo delo v službi in
dolga pešllčenja, sta nekaterim pustila ravno dovolj časa, da so se doma naspali za
naslednji dan. Oddaljena vasica Leše je dobila avtobusni prevoz, mnogi težko dostopni
knji pa ga še danes nimajo.
Tisti, ki so imeli srečo, da so stanovali v Mežici in Heleni, so .imeli vhod v jamo zelo
blizu. Včasih so drug dntgega čakali in so se v večjih ali manjših skupinah podajali v
službo.
))Stanoval sem v Heleni in sem bil od rudiuka oddaljen 1O minut hoda. Imel sem
točno preračunano, kdaj moram biti v službi in sem vedno vstajal ob približno isti mi.
Ponavadi sem v službo hodil sam, saj so bili starejši rudarji, ki so hodili skupaj,
prepočasni zame. Sam sem ponavadi tekel.«7
)i\[i smo včasih živeli v starem rudniškem stanovanju. Mimo nas so vsak dan v
službo hodile množice rudarjev. Neštetokrat so se slišali vzkliki: Ej, počaki ' mc . Nara je
ta počakal in skupaj so odšli na delo. Najbolj so se mi vtisnili v spomin njihovi vedri in
veseli obrazi. Kadar je mimo nas na »šiht« šel kak železac. sploh ni bil tako vesel kot
rudarji. Ko so odšli na »)ših(((. so jih doma večinoma čakale zaskrbljene žene, sami pa so

'Al'tnrrnmporc 11)51. arh;v~ko gr:lJivo Arhiva ruJnika Mežica (v naJfLijnjem tekstu ARNQ.
Avt"Op:uk. 1949. ARM .
~ J.cJmk, Šrcfan: O [,,,Jobi in preteklosti ... , str. (i2.
S J..cunik ŠldfLll
fi .\lMllet mC""i.iškt ruumk!. .. , str.25.
7 I'm'sod J:mkn
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ponosno in pogumno odšli služit svoj kruh pod zemljo. Kljub temu, da nikoli
vedeli, ali bodo kdaj sploh prišli iz jame, niso nikoli kazali kančka strahu.«K

niSO

2. S kolesi
Za bolj in manj oddaljene delavce rudnika je bilo kolo zelo priljubljeno prevozno
sredstvo. V službo so se vozili od blizu in daleč ter včasih v nemogočih vremenskih
razmerah. To so bili predvsem mlajši delavci in taki, ki jim ni bilo treba čez večje hribe.!'
Na delo so se vozili s Holmca, Loma, Jazbine, Javorja, skratka iz vseh okoliških
krajev, ki še niso imeli avtobusnih povezav z delovnim mestom. Ti kraji so navadno bili
višjeležeči in so rudarjem omogočali le spust po klancu navzdol v dolino, ko so se pa
vračali domov, so morali kolo potiskati.
Ob prihodu na delovno mesto, so na Glančniku svoja kolesa puščali pred upravno
zgradbo rudnika, pa tudi pred kopalnico, ki so jo zgradili kasneje; ob drugih vhodih v
jamo so jih puščali ob bližjih stavbah blizu vhoda v rudnik .
Informatorju je v spominu najbolj ostal ra dogodek:
»V službo sem se namenil odpeljati s kole som. Po cestišču je bil sam led. Šc preden
sem prišel iz centra Mežice do šole (približno 500 m), sem najmanj stokrat padel. Ker
po takšnem ledu ni šlo več tako naprej, sem si ves premočen in obtolčen oprtal kolo na
rame in ga nesel še dober kilometer do Glančnika, kjer je glavni vhod v rudnik .«IU

3. Z mopedi in motorji
V šestdesetih letih so mopedi in motorji postali zelo moderni. Posebno moderni so bili
motorji, imenovani »Puh« in NSU - ji.11 Tisti rudarji, ki so si jih lahko privo ščili, so si jih
tudi kupili in uporabljali še za druge potrebe, poleg prevoza na delo. Mnogim so olajšali
dolgo pot v službo.
4. Z avtobusi
Avtobusni prevoz na delo so imeli delavci omogočen že razmeroma zgodaj. Prve
avtobusne prevoze na relaciji Prevalje - Črna, je v 20-ih letih 20. stoletja opravljal
Križnik s Prevalj. V 30-ih letih se mu je pridružil še Viktor Faktor iz Črne, ki je vozil na
relaciji Črna- Žerjav. 12
Rudnik je pred drugo svetovno vojno že osnoval svoj vozni park, vendar je bil ta
nolmenjen predvsem transportu rude. Po vojni so tovornjake uporabili tudi za prevoz
delavcev.

/1 i\-Idan~ck

C;ojko

~ Lednik, Šlefan: Mcii.ica 1994: O podobi in prcleklo~ti " , str. 96.
lU Lednik Štefan
II Kuzman Marko
I~ Oder, Karla: Etnološka topof,tr.l.fija slovcnskcb>a etničnega ozemlja - 2() swlt:tje: občina Ravne Ila
Koroškem. LjUbljana: Z namt\'cni inštirut F;lozof~k!: fakultete univer;~ c \' Ljubljani, 1992, str. 51. (za naprej
j·:tnl )1ošb topografija)
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Tabela 1: obseg Avtotransporta leta 1950 13

Znamka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
lJ.
12.

Prevoženih
kilometrov
888.500 km
908.500 km
82.400 km
51.100 km
188.800 km
194.00 km
29.000 km
14.600 km
26.100 km
22.300 km
264.000 km
123.000 km

Llo izdelave
Ta tra
Tatra
Tatra
Tatra

1932
1933
1946/47
1946/47
1943
1942
1949
1949
1949
1949
1943
1947

številka 1
številka 2
številka 3
številka 4

Chevrolet
O pel - Blitz
Pionir 1
Pionir 2
Pionir 3
Pionir 4
Diamond ( delavski avtobus)
!sotta Fraschini (tovornik za

prev. deL)

..

Posedovali so se sest tovornih prikolic, tchrucno nezaneslJlvih ln razen ene vse brez
gum. Da bi lažje razumeli hitre spremembe v A vtotransportu, vam podajam njegovo
stanje leto pozneje:
Tabela 2: obseg Avtotransparta leta 1951 14

Znamka

Leto izdelave

Prevoženih kilometrov

1. Tatra št.l

3. Tatra št.3
4. Chevrolet
5. Pionir 2 (avtobus)
6. Pionir 3
7. Pionir 4
8. Diamond
9. !sotra Fraschini
10. Mercedes Benz
11. Osebni Mercedes
12. Osebni Plymonth
13. Gasilski Opel

1932
1933
1946/ 47
1943
1949
1949
1949
1943
1947
1951
1939
1934
1944

913.410 km
944.540 km
103.000 km
21 1.590 km
32.130 km
30.210 km
48.220 km
305.670 km
164.470 km

14. Gasilski Mercedes

1943

2. Tatra št.2

.

Uporabljali so ga v gasilske in
reševalne namene

.

.

"

.

Posedovali so se pet tovorruh pcikJopnikov. tehnicno nezaneslJ1vih .

n LP-1950, ~tr. so: Avtopark. 1950. ARM.
LJ' _ I~Sl, str. 67: A\,wtramport. 1951. ARM.

H
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Od Tater do predaje Avtotransporta
Za prevoz svojih delavcev je rudnik že leta 1945 preuredil dva avtomobila pridobljena
kor vojni plen. l ) To sta bili dve Tatri, težka tovornjaka z veliko prevaženimi kilometri.
Uredil ju je v avtobusa, s katerima so se delavci prevažali na deJo. Tatri sta bili odprti
(brcz strehe), zato so se, posebno v slabem vremenu, pojavljale težave. Odprta avtobusa
(tovornjaka), sta mnogokrat premočenim rudarjem dosti pripomogla k različnim
obolenjem. Močan veter jim je povzročal razna vnetja.
Prevoz delavcev sta opravljali predvsem na relaciji Prevalje - Žerjav. V vsakem
kraju je bilo zbirališče, kjer so delavci čakali. Na Prevaljah na primer sta morali biti ob
431) do 4~ 5. Na rovornjak je prišlo veliko delavcev, rudi do 80, ki so se nato v mrzlem
jutru na odprtem tovornjaku odpeljali v službo. 16
Prvi avtobus s streho je rudnik po pričevanj informatorja dobil okrog leta 1950. To
jc bil star avtobus znamke Diamond. 17 Leto kasneje je za svoje delavce uvedel tudi
redni avtobusni promet. IS Istega leta pa za svoje potrebe do konca zgradil avtogaražo s
servisno delavnico v Žerjavu. l ?
Po letu 1951. ko je rudnik. kupil prvi avtobu s znamke Mercedes 20 , so Tatre v
namene za prevoze delavcev začeli počasi opuščati . Nekaj let kasneje, okrog leta 1954.
je rudnik kupil še dmgi avtobus Mercedes. To sta bila za tiste čase zelo lepa in razkošna
avtobusa. Ker rudarji delajo v težkih razmerah. se je pogosw dogajalo, da so wnazani
prihajali iz jame in sedali v ta ~relepa avtobusa tcr ju umazali.21 Leta 1954 je mdnik od
avtoprevozniškega podjetja v Cmi prevzel avtobusni potniški promet. 22
Prevoz delavcev na odprtih tovornih avtomobilih so dokončno odpravili šele leta
1956, z nakupom novega avtobm;a znamke FAP in obnovitvijo starega Pioni.rja.21
Leta 1958 je bilo stanje vA vta transportu tako:
.
))Na prevoz z lastnimi in modernimi avtobusi je bilo vezanih dobra tretjina
zaposlenih. Veliko teh delavcev je moralo do avtobusne postajc opraviti razmeroma
dolgo pot. Stroški prevoza na delo in z dela v znesku 600 din, so mesečno bremenili
osebni dohodek delavca, nad 600 din pa so šli na materialne stroške. (600 din je 2,4%
mesečnega dohodka jamskega nadzornika) Dnevno se je prevažalo 741 delavcev (t.j.
37% vseh delavcev op. avtorja.).«24
Za ilustracijo in predstavo, koliko potnikov jc prevozih!; rudniška gospodarskoekonomska enota Avtotransport, pa je naslednja tabela:

IS 1 ·:tnC)lo;~a
1(,

L1

topoh'1':tfij:t str. 51 .
Lednik Stc..:f:m
Lednik Štef:tn

I~ 3()O 1(;\ mc:-:i~ki rudniki '" ~tr. 22H.
\') Komcr1tar k i,wršitvi jrwe~ticii~kq:,'a plan:t. 1950. ARM
211 LJI _ 1<)51. str. (,7: i\vtolranspOtl. 1951. i\RM.
2 1 LcJnik Šlcfrtn
22300 \ct md~i;;ki rudniki ... . slr.229.
2J I.P- 19% , m. 5'): /\,·totrnnsport v \ctu 195(j. ARM.

2~

1.1' _ 195H. Hr. :'168: Prc\'oi': JcI:wc(;v na Jelo in i': dcla. 195ft ARM.
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Tabela 3: število prevoženih potnikov
Leto

Stevilo prevoženih potnikov

1950
1955
1956
1957
1958
1959
1960

312000
644467
728362
756920
790409
933884
1829868

Ta tabela kaže velik porast števila prevoženih potnikov v desetih letih. Ta porast je velik
zaradi nabave novih avtobusov in leta 1956 uvedenih novih avtobusnih prog na
relacijah: Črna - Maribor, Črna - Portorož tcr razširitve prog na relacijah Črna Koprivna in Prevalje - Leše. Sedaj je bil Avtotransport rudnika največji na Koroškem.
Leta 1960 je takratna oblast odločila, da se morajo vsa prevozna sredstva
Avtotransporta brezplačno predati KomunaLlcmu podjetju Ljubljana - transport.
Upravni odbor rudnika je, čeprav po daljši razpraVi, moral odobriti odcepitev IC-lega.l i S
1.1.1961 se je tako ekonomska enota aVlotransporta v Žerjavu odcepila od mdnika in
pripojila podjetju Ljubljana - transport. Sedaj je rudnik moral za svoja prej pošteno
plačana vozila plačevati, če je potreboval njihove usluge.
Razprava o predaji
30.12.1960 je v dvorani Delavskega doma v Zeqa\'1.1 potekala razprava o odcepitvi
i\vlotransporra od Rudnikov svinca in cinka Mežica.
Kot razlog za odcepitcv 50 bili na tcm zascdanju navedeni in predstavljeni visoki
stroški poslovanja za zadnjih 9 mesecev. Rudnik je namreč opravljal vožnje Z,I gradi telj e,
razne brezplačne vožnje za »masovne« organizacije, iz!elniške vožnje, dijaki so imeli
karto po 250 din. Nujno je bilo kupiti tudi nov avtobus, s tem pa bi primanjkovalo
denarja za njihovo osnovno dejavnost - kopanje mde.
Ker so se navzoči 5 tcm strinjali, 50 odcepitev Avtouansporta nldi dovolili, vendar
so pri tem postavili pogoje:
- Da bo avtotransport samostojna poslovna enom 5 samostojnim obračunom;
- Da se sredsrva, ki se ustvarjajo iz naslova prometa v dohni vračajo za investicije v
dolini;
- Da se uta naš«21i AVIotransport v nobenem primeru ne s krči, želja pri [cm je, da se
celo razširi.
Upravni odbo r je imcnoval komisijo, ki je dcfmirala pogodbo o predaji osnovnih
sredstev. Predstavnik največjega slovenskega komunalnega podjetja Ljubljana transport jc šc postavil nekaj zahtev, med dmgim tudi, da bo podjetje imelo prioriteto
pri nakladanju za Železarno Ravne. Po poročanju posameznikovo razpravah po obratih
in sklepnemu pozdravu predstavnikov Ljubljana - transport,l, je bil sklep o predaji
dokončen.

25 l.etno roročilo, str. 16, )1)68. ARM.
Sklepi VI. R cJnC!)~ :-:ascJanja OS sveta Rudnikov svinca in topilnica l\lc~lca. 30. 12. 1960. ARt'l1.
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1'0 predaji AvrotranspOU3
Podružnica Ljubljana - transporta na Prevaljah se je imenovala Viator. 21 Iz njega se jc
kasneje razvilo znano avtobusno podjetje Koratur.
Delavci rudnika so se po predaji vozili z javnim prevozom. Uvedene so imeli vozne
karte, ki jim jih je plačeval rudnik. sami pa so se vozili z redno linijo Viatorja. Vozne
karte so bile mesečne in so veljale samo za vožnjo v službo in nazaj. Da ni prišlo do
zlorab, je sprevodnik dnevno označil, da je delavec ta dan že konstil karto. Da so
uskladili prihajanje delavcev na delo z Železarno, so okrog leta 1980 morali celo
spremeniti delovni čas rudnika z od 5h do 13 h na od 611 do 14h, lA Tako so se delavci
vozili s t.i. javnim prevozom vse do zaprtja rudnika.

Gremovjamo
Soknapi skup zbrani; k ftrl,,<!,n3 gndo,
ko pridejo vjamo pa kopal zofno.
(iZ SO KNAPI SKUP ZBRANI: NARODNA, !Ir. 113)

Krievilo jo sliskqjo roke rot/miev,
.r'fijimje edina dmtjca
mdi umetne floti.
tarek !velIob"
edina paša Irudne oči.
Čeprav po sItnah

za

strojne SMet rife,

jim kalne solze briše
in up budi.

eeprav dqje medlo IUt~
jim pomeni kyuc
do črne praznine,
kf"er vle dmgo i!(gil1t,
pUlti le občutek lesnobe.
Nje" blesk po!laja !imbol
sdnih lItTipOV,

goretih ~!ja.
(RUDARSKA SVETILKA, LOJZE DROBEt, !Ir. 138)
Delavnik
Delavnik rudarja je trajal osem ur od ponedeljka do sobote: od 511 do 13h, od 13h do 21h
in od 21 II do 511 zjutraj. Okrog leta 1970. ko se je po vsejJugoslaviji začelo zmanjševanje
števila delovnih ur, so uvedli delavnik od ponedeljka do petka.2') Leta 1980 so delovni
čas spremenili in ga premaknili za eno uro naprej. Nov delovni čas je sedaj bil od 6 h do
141\ od 14h do 2211 in od 22h do 6 11 zjutraj.
V času, ko so bili v jami. niso vedeli ali je zunaj dež ali sij e sonce~ brez radia, brez
vesti o dogajanju od Zl.Ulaj, niso mogli s ko čiti v trgovino, po opravkih ... in vse to osem
.27

J.cdnik Šteran
f\Iaks
Eq:wc Štefan

2B Dr.tkšič

:!'J
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ur pri zelo povlsaru vlagi in stalni tcmperaruri 8 - 1O~ C. Osem ur so bili v jami z
mislimi na domače, na delo, ki jih še čaka doma in ali ga bodo zaradi vremena sploh
lahko opravili; kako bodo prišli domov in podobno.
Pred vhodom
Potem, ko so mdarji prišli na delo, so se zbrali ob »Io[ah« zunaj pred jamo. Ob prihodu
na delo so morali iti po »hunpc(, pa tudi po malico. ki so jo na Glančniku dobili pri
okencu menze. Ko so dobili »illmpo«, so zraven prejeli tudi znamkicolO oz. številko
»lampc« za katero jc delavec odgovarjal. Sčasoma so te znamkice opustili in so številke
»iampc« napisali na če lado . Te številke si je delavec sedaj moral zapomniti. Brez »iampc«
po pravilih sploh niso smeli v jamo.'l
Do leta 1959 se knapi, ki so hodili v jamo skozi vhod na Glančniku, pred službo
niso preoblačili in so na delo prihajali kar v službeni obleki. Svoje umazane obleke
namreč niso imeli kje pustiti Po lent 1959, ko so na Glančniku zgradili moderno
kopalnico in v isti stavbi tudi garderobe, pa so prihajali v civilni obleki in so v
garderobah imeli možnost preoblačenja . Knapi, ki so v jamo hodili skozi vhod v Heleni,
so imeli garderobe v stavbi svoje kopalnice. ki je bila zgrajena žc kmalu po vojni.
'i /hod v jamo so nadzorovali varnostniki oz. »pazniki« v modrih lUuformah. Ti
»)paznik« so večinoma bili zaradi bolezni premcščeni rudarji, ki so pazili, da nihče ni šel
v jamo brez svetilke ali pa pijan. Dogodila pa se je. da so kakega !mapa enostavno
spregledali, ker niso mogli biti naenkrat na vseh krajill. Kadar je kak knap imel prepoved
vhoda v jamo, so bili tudi »pazniki« tisti, ki so mu ga preprečili .J2
Takšna oblika varovanja vhoda v jamo in prepovedi vhoda je bila znana predvsem v
preteklosti Drug informator pravi, da tega v takšni obliki leta 1985 niso več poznalil'.
Prevoz v jamo
Z malico v rokah ali kar v žepu, »)Iampo« na glavi in v služben.i obleki so se knapi nato
odpravili v jamo. Pred jamo. sta jih čakali dve lokomotivi. Knapi so se usedli v majhne,
ozke, lesene vozičke s kovinsko streho, v katerih je bilo prostor:! za osem ljudi. »LorCi(
je vlekla električna lokomotiva, ki jo je upravljal strojevodja. Ko jc bil čas za odhod v
jamo, so se rudarji na ustni znak nadzornika transporta, po tirih s hitrostjo 1 ml s peljali
v temno jamo .. . Počasni vožnji navkljub, so bile »lorc« zelo glasne in roporajoče.
Kadar je slučajno kdo zamudil odhod, ga niso čakau. Vlak je odpeljal točno ob uri in
kdor jc bil prcpozcn, mu je bil vhod v jamo zaprt in je lahko kar odšel domov ;~" Pred
vhodom v jamo so imeli stražarja, pa tudi malokdo bi šel pcš 3 km v temo po preozki in
prometni železniški progi. Ponavadi so za zamujanje dobili »)plave«, včasill pa jim je nldi
uspelo, da so si uredili dopust.
r.,'led vožnjo v jamo, so rudarji počeli marsikaj. Eni so brali romanc, drugi časopise;
vsak si je našel svojo zaposlitev. Najpogostejša oblika zapolnjevanja časa med vožnjo pa
je bilo ig-ranje karl. Vožnja je trajala 15 minut, na bolj oddaljene krajc pa celo pol ure in
več. V tem času so imeli čas zaigrat.i nekaj nmd takrat najpogostejše igre. imenovane
»durek( . Karte delavcev so bile nekatere celo tako umazane, da so po njih pisali, da so

'Il Kuzman M;lrku
li

Pr:l\',11l1k o hil,';cnsko
l\l:tks
Kll%m:m M:lrko
Pun.~\rtnik Mihael

tehnični ~:tščiti

(1 n w
L.). člc.:n 25. 197(1 t\llM.

]~ Drnk~,č

l .\
J.I
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vedeli, s katerimi kartami imajo opravka. Nek nadzornik je celo rekel: »Fajn jih je bilo
poslušati pri kartanju, ker so v tem res uživali«.15 Nekateri so še potem, ko so prišli iz
jame, ostali v »lo.rah« in zaigrali kakšno rundo »dureka«.
V osemdesetih se je zgodilo, da je pravnica rudnika po naključju zvedela, da rudarji
med vožnjo v jamo igrajo karte. Vodilni v rudniku so to vedeli, pravna služba pa ne, ker
se v času socializma kart namreč ni smelo igrati. Zaradi tega jc skoraj izbruhnila afera.]('
V jami
Ob prihodu v jamo so se m orali zglasiti na t.i. »ferlezengi« oz. v »rufcimrih«, ki so bili na
vs,lIti sekciji. V delu rova so imeli postavljene masivne klopi, kjer so se rudarji usedli in
počakali, da iz pisarne pride nadzornik, po domače »paznik«, V pisarni je ta že naredil
poročilo. kaj bo kdo delal, na podlagi zapiskov nadzornika prejšnje izmene in po
poročanju delavcev iz prejšnjega dne. Kadar se je na enem delu stikalo veČ sekcij , je bilo
v pisarni več »paznikov«. Ti so potem vsakega delavca poklicali po imenu in ga
»zafedezali«(, ker so odgovarjali za ljudi, ki so šli v jamo, »to je p.amreč prastar običaj«31.
Delavci so mu morali jasno in glasno odgovoriti. Najpogosteje so odgovarjali s
koroškimi besedami: jo, ja, to, šro ... (Io, što pomeni tukaj, tule. op. av.) pa mdi on jim
je razlagal po domače. Ko so bili delavci »zaferlezani«, jim je odredil delo. JII Večinoma
so delavci že od prejšnjega dne vedeli, kaj bodo delali, ker delovišč načeloma niso
menjavali vsak dan . Potem, ko so izvedeli, kaj bodo delali, so odšli še po kak material,
nabavit razstrelivo, žeblje, dinamit, žice i.p.d., drugi pa so od šli kar na delovišča. Kadar
je več mdarjev odšlo v isto smer, so se ponavadi med sabo čakali.

Prihod na delovišče
Ko so delavci prišli na delovišče, so morali najprej pripraviti vse potrebno za delo.
Potrebno je bilo obtrkatl tudi strop. To pomeni, da so z dolgimi lesenimi palicami z
železom na koncu imenovanimi »firšt.enšteharji« ali pa krampi - »perkajzli(, drezati v
strop, da so odk.rušili kamenino, ki bi jim med delom lahko padla dol in jim je
predstavljala neposredno nevarnost. To delo je bilo nevarno in rudarje je bilo včasih
mdi strah. Informator, ki je delal to vsak. dan, mi je tako odgovoril: »Seveda me je bilo
strah, vendar se navadiš.«.l'J

Delovna opravila

Mine!}i smo
komeracfje so Ilom krampJ~ lopate, IIrtallle mašille,
in mi samo kop!Jemo, vr/amo, razb/jamo
!koi! vte linije džungel pod'(!m!kih
in veNomer ii/emo odkn'tij, odkritij.
Toda kje so zareze somračij,
kje so obnii bre!(!!1e;ilih obZOrij
v te;' dobipadaf!i in vstqjaf!i?
35 Ku%man Marko
KU%ffiall Marku
.17 Leonik Štefan

.\Ii

J~ Drn.kšič Mak~
1') Drn.k;ič Mak~
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O, mi smo mine'1i~
in !ruplo <!mlj'
!ko'(i fflezn, rok,
nosimo, dvigamo, bijelJlo.
(iZMINERjI SMO, FRANCE KOZAR,!1r. 67)
1. Izobraževanje rudarjev
1.1. Prva ustanovitev rudarske šole
Med in po drugi svetovni vojni je vedno več mladih fantov želelo postati rudar. S
prihodom okupatorja se je zelo povečala potreba po delovni sili in v ntdnik so
sprejemali mnogo mladih fantov. Vajenci so bili stari od 16 do 20 let, zato se je večala
potreba po izobrazbi, V jamskih obratih zaposleni mladi rudarji stari od 16 do 181et so
bili imenovani rudarski vajenci - )>>Berglehrlingc«, rudarji stari od 18 do 20 let pa vajenci
na priučevanju oz. »Rulehrlingc«; prvi so obiskovali tudi rudarsko šolo.'"'
Šola s sedežem v Mežici je bila ustanovljena leta 1942. Pouk je bil sestavljen jz
teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del so učence učili za to usposobljeni učitelji
v prostorih osnovne šole v Mežici. Praktični del so se učili v zunanjih obratih rudnika, v
delavnicah in v jami sami, kjer so pod nadzorstvom posebej določenega »paznika«
opravljali skoraj vsa rudarska dela.
1.2. Odobritev industrijsko - rudarske šole
Po končani vojni leta 1945 se je izobraževanje rudarjev nadaljevalo. Takrat se je nižja
rudarska šola 13.11.1945 z odlokom iz Beograda preimenovala v industrijsko-rudarsko
šolo. Teoretični del pouka je bil še vedno na mežiški osnovni šoli, praktično znanje pa
so si prav (ako pridobivali z delom v jami in ostalih obratih rudnika.
Do šolskega le'a 1949/50 je imela šola 3 letnike,le,a 1950/51, ko so jo ukinili (oz.
raz formirali op.av.), pa samo še dva. Učence, ki do ukinitve šole niso dokončali, so
poslali na šola nje v Idrijo in Bor. V Idriji se je foonirala nova šola.

Tabela 4: rudarska šola

Solsko leto

Stevilo uancev

S tevilo absolventov

1945/ 46

65

10

1946/ 47

53

6

1947/ 48

38

11

1948/49

31

8

1949/50

60

13

1950/51

33 (odšli na šolanje v Idrijo)

~ .. Šolska kronika rudarske šole, str. 15. 1958. ARM.
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1.3. Industrijsko - rudarska šola
9.9.1958 je bilo 5. [edno zasedanje delavskega sveta (DS) Rudnikov svinca in topilnice
Mežica. Tam so se odločili, da bodo ustanovili industrijsko rudarsko šolo s sedežem v
MežiC1. Ob ustanovitvi rc šole v Mežici so ukinili tisto v Idriji in zato so na šolanje v
Mežica prišli tudi Idrijčani. V rudniškem predračunu, klltcrega je odobril DS rudnika, je
bilo za šolo odštetih 625.000 din (t.j. 26,33 mesečnih plač nadzotnika op.av.). Šolo jc
financiral ustanovitelj ,
Vzgajala jc kVlIlificirane delavce mdarskc SI roke. V:lnjo so bili sprejeti samo fantje,

srari od 15 do 17 let, s končano osemletko ali vsaj šestimi mzredi osnovne šole.
Opravljen so morali imeti zdravniški pregled.
Šolanje je bilo teoretično in praktično, tcr jc trajalo tri leta. Zaključni izpit na tej šoli
jc omogoča] pridobitev naziva kvalificiranega delavca - kopača rudC. 41
Pri vodenju šole so se vodilni organi opirali na Splošni zakon o šolstvu.
Za sestankom, ki je bil 9.9.1958, delovni svet ni dolgo čakal z ustanovitvijo šole,
kajti po arhivskili podatkih so s poukom začeli 13.10.1958. Po podatkih zapisnika so se
učenci v šoli učili gospodarski zemljepis. strokovno računstvo in strokovno risanje. vse
dopolnjene v skladu z načrti industrijskih šol, ki so bili predpisani v Objavah Sveta za
šolstvo od leta 1958 naprej:.\2
Teoretični pouk je potekal v prostorih osnovne šole v Mežici. ob ukinitvi
hidroelektrarne Pustnik pa se je preseWa v njeno zgradbo. Teorije so se učili 21 ur
teden sko. Pri praktičnem pouk, ki je trajal 24 ur tedensko, pa 50 bili učenci razporejeni
po obratih in delavnicah rudnika. 4J
V jami so za nekvali.ficirane delavce imeli posebno delovišče, kjer so se ti učili. Za
svoje delo. ki je bilo nornllrano, so dobili tuch plačilo. Učili so jih predvsem starejši in
izkušenejši rudarji. Način učenja v jami je bil praktično delo pod nadzorom učitelja.
Kadar jc kak učenec delal kaj narobe, je bil zelo strogo opomnjen. 4.!
Ob ustanovitvi šole so se učitelji srečevali z mnogimi problemi. Nekatere
za nimivosti iz začetkov rudarske šole, bom navedel:45
Pri strokovnih predmetih je bilo občutiti pomanjkanje knjig, tako da so učili kar iz
knjig za višje šole. le da so snov prilagajali. Ves mesec ni bilo pouka matematike, ker so
predavatelja vpoklicali na orožne vaje. Nezasedene ure so nadomestili s poukom
tehnologije in telovadbe.
Po uspehu so učenci dosegali kar zavidljive rezultate, saj so ob koncu leta vsi izdelali
razred, povprečna ocena pri praktičnih predmetih pa je bila celo 4,05. Ta uspeh je bil
zelo dober kljub dejstvu, da se večina učencev na to šolo ni vpisala takoj po končani
osnovni šoli. Nekateri so nekaj let že delali doma. 111 so se zato težje privajati na šolsko
disciplino in učenje .
Na šoli so učenci formirali rudi šolsko skupnost učencev ter krožek, v katerem so
boljši učenci pomagali slabšim. Šola je za učence organizirala tudi sedemdnevni tečaj
smučanja in razne ekskurzije v Železarno Ravne. topilnico in laboratorij tamkajšnjega
podjetja.

Skkpi V. rcdnc).;:l %a~cdania DS Rudnikov ~\'inca in topilnicc Mežica. 1).9.1958. AKM.
Z\1pim,k 1) prc).;lcdu šok:. 24. november 1958. AH..M.
4l Šol~k:l krumka rudar~ke ~olc. str. 17. 1958. J\RM .
~ I Ef'J!\\'c Šteran
~ .. Šol~ka kronik:'! rudarske šole, str. 17, IR, 19. 1958. ARM.
41
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Glede na že prej omenjene pogoje. bi se veliko domačih fantov lahko vpisalo na
rudarsko šolo, saj se je lahko vpisal skoraj vsak, vendar jim je bilo bolj privlačno,
moderno in ))eleganI:t10(~6 delo v Železarni Ravne. Izbirali so si šole, 5 katerimi bi
najlažje prišli do teh poklicev. Ko so se je pri rudniku razvila elektrostfojna podjetja kot
sta Tom in Elmont, so se pa fantje raje odločali za elektrotehnične poklice. Na rudarsko
šolo se je vpisovalo le malo domačinov. največ od teh je bilo Helenarjev.'H
Ko so rudarji končali šolo, so imeli status kvalificiranega rudarja. Formalno je bila ta
šola srednja šola, v bistvu pa je bila le poklicna. Če so hoteli rudarji imeti končano
srednjo šolo, so morali imeti prej opravljeno nižjo gimnazijo.411
Večina učencev je bilo iz drugih republik nekdanje Jugoslavije: Bosne, Makedonije,
Hrvaške - Medžimurja.. Sprva je bil na šoli pravi naval prav teh učencev. A ne glede
na to je navdušenje nad poklicem rudarja pojemalo. Počasi, a zanesljivo, se je vedno
manj fantov vpisovalo na Rudarsko-industrijsko šolo v Mežici.
Po besedah informatorja je: »Na koncu imela mogoče dva, tri Slovence iz mežiške
okolice, drugo so bili sami Makedonci.<r9
Šolo so v šolskem letu 1989/90 zaradi premajhnega števila dijakov ukinili.
1.4. Tečaji n1dnika
Rudnik je za nekatere poklice organiziral rudi tečaje, ki so jih organizirali v okviru
Rudarsko - industrijske šole. Bili so predvsem za poklic kopača in kopača - strelca.
Tečaji so trajali različno dolgo, odvisno od zahtevnosti priučevanja določenega poklica.
Svoje poučevanje informator opisuje takole:
»Ko sem še delal, sem bil kopač - miner. Tečaj za kopača je trajal eno leto, za
minerja p~l pol leta. V šoli smo imeli tako praktičen kot teoretičen del. Praktični del smo
se v glavnem naučili delavci sami, teoretičnega pa so poučevali uslužbenci rudnika. Na
koncu šolanja smo imeli izpit. Dobili smo pole papirja, A3 formata, z vprašanji, na
katera smo morali odgovoriti. O izidu izpita smo bili obveščeni v treh dneh.«5I1

1.5. Štipendije
Kot na vseh šolah takrat, so rudi v Mežici podeljevali štipendije. Podeljeval jih je rudnik.
Pogoj za pridobitev štipendije je bil dober učni uspeh in socialni status družine. 51
Štipendije so podeljevali tudi dijakom iz republik nekdanje Jugoslavije in nadarjenim
domačinom, čeprav se je velikokrat dogajalo, da se po končanem šolanju sploh niso
zaposlili pri rudniku.
1.6. Kje živeti?
Mnogi učenci. ki so prišli v Mežico, niso imeli kje živeti. Zato se je rudnik leta 1949
odločil, da bo ustanovil internat za učence iz drugih krajev. Ker je bila šola kmalu zatem
prestavljena v Idrijo, so rudi internat ukinili. S ponovno vzpostavitvijo šole se je zopet
pojavil prejšnji problem, kam z učenci. Problem so delno rešili s tem, da so učenec

Lednik Šternn
Lednik Štefan
4K Lednik Štefan
~., J .cdnik Štefan
511 Puc Ilrane
~! Puc h"anc
46

47
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namestili v samski dom, ki so ga prej uporabljali delavci. Šelc leta '1984 -so zgradili nov
internat.
Internat oz. dom je imel 70 ležišč. Sobe so bile neposredno vezane na sanitarne
baterije s toplo in hladno vodo. Za dijake je bila v domu učilnica s 2S -imi sedeži, dve
čitalnici, dve servisni sobi, kuhinja, ruši.
V stavbi sta imeli prostore še strokovna
služba in uprava . To sta bila kabinet za pedagoške delavce tcr tri pisarne. Za
ambulantno oskrbo dijakov sta bili na razpolago dve sobi. ~2
Internat je sprej emal tudi goste. Tako njim kot dijakom sta bili namenjeni dve
čitalnici, dve predavalnici s 35 in 25 sedeži, igrišča za nogomet in odbojko ter trim steza.
Za goste, ki so se pozimi prihajali smučat na tamkajšnje smučišče, je bilo v domu
poskrbljeno s polno penzionsko oskrbo,
V internatu jc stanovalo dosti učencev iz Bosne, zato so mu domačini posmehljivo
rekli tudi Švedska ambasada. V se, kar je bilo švcdsko (večina strojev je bilo švedskih), je
bilo v očeh domačin o v modema. Bosanci pa so po njihovem mnenju bili pravo
na sprotje Švedov, Z oznako Bosancev za Švede, so se jim posmehovali.
Zal so zgradili ta dom malo (pre)pozno, saj so kmalu Zli tcm zaprli tudi šolo. Sedaj
so v prostorih intemata gostinski lokali. trgovina, razne pisarne in igralnice (biljard,
računalniške igre) .
Osnovna opravila v jami so: sledenje oziroma vsa raziskovalna dela, priprava na odkop
in odkop. K vsakemu opravilu spada še vrsta drugih postopkov, ki so jih izvajali v
okviru teh del. Eni izmed mnogih so: izdelava tesarb, upravljanje dvigala, či ščenj e
sanitarij, vzdrževanje strojev ... Nekatera opravila je lahko delal rudar (npr. kopač) sam ,
pri drugih (npr. miner) pa sta zaradi varnosti morala biti dva.
2. Sledenje
To opravilo je predstavljalo v glavnem iskanje novih nahajališč rude in je poleg kopanja
spadalo med najvažnej ša nldarjeva opr:.lvila,s3 Nahajališča so iskali s pomočjo slcdilllih
vrtin. Te so vrtali z močnimi in brupnimi stroji . Bizon je npr. povzročal hrup 95 - ih
decibelav,
Stroji imenovani Rotacijske garniture za vrtanje na jedro so imeli dolge, vode,
železne svedrc, znalotano vidia konico. Z njimi so v obliki pahJja če vrtali vrtine v vse
smeri pod razli č nimi koti Vrtine so bile dolge tudi do 150 m. Svedrc so morali za vsak
nov izkopan mcter vrtine izvleči, vzeti iz vode cevi trd, valja st primerek kamenine, ga
označiti .in pospraviti v poseben zaboj s prekati .5~
Pri strojih vIste Bizon so kot primerke dobivali goščo , ki jc nastala z izpiranjem
prahu iz vrtin z vodo. To goščo so dajali v vrečke, jih oštevilčili in shranili. Bizonove
cevi, ki so delovale na principu komprimiranega zraka. so imele doseg 30 m.
Te VZ.orce je nato v svojem laboratoriju pregledala Rudniška geološka služba,
Ugotavljala je strukturo in sestavo kamenin ter vsebnost raznih kovin. K sledenju je
spadala tudi priprava kart in planiranje prog.55

~2

Domovi učencc\' in ~tudcnto\' v Slovcniji. l'omun;ki tisk: Ljubljana, 19H9, str. 97, !J8.
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3. Priprava za odkop
Na podlagi izsledkov raziskovalnega vrtanja so geologi določili rudišče. kjer bodo
rudarji kopali rudo. Do tja so morali napraviti dostop. Ponavadi so tja speljali rov z
železniško progo, ki je obenem služil tudi za prezračevanje . Ko je bil do rudišča
omogočen dostop, so prešli v naslednjo fazo - odkop.
4. Odkop
Z omogočenim dostopom do predvidenega rudišča se je začel odkop rudc, ki je bil
rudarjeva najvažnejše opravilo. Na odkopu so delali rudarji kopači - minerji.

4.1 . Razstreljevanje
Pri razstreljevanju so morali mmccji - kopači, ki so morali za razstreljevanje imeti
ustrezen izpit, v bok stene zavrrati vrtine dolge od 1,2 metra do 1,8 metra, v katere so
nalO vstavili razstrelivo. Najpogosteje so kot razstrelivo oz. »purbl« uporabljali praškasta
amonal in amonal V (vodni). Oba sta bila v trdem papimarem valju na katerega so
nataknili vžigalno kapico z vžigaino vrvico. Razstreljevati so tudi spolplastičnim
»pmblom« vitezit, ki so ga tudi lahko uporabljali v vodi . ~(j
Pred razstretitvijo so se morali delavci umakniti na varno in sicer pravokotno na rov,
v katerem so razstreljevali, tako da je bilo približno 70 m rova v času razstreljevanja
praznega. Kadar so razstreljevali ob progi, so se včasih morali odmakniti rudi kak
kilometer stran.;7
Ko so razstreljevati, so pred rov postavili velik lesen križ, ki je pomenil: nevarnost,
ne hodi tja in podobno. Kdor je ta križ spregledal, ali pa ga ni vzel resno je lahko prišel
v rov ravno v trenutku, ko so razstrelili. ~1I Posledice so bile katastrofalne. Prihajanje »na
ŠUS«(, kor so temu pravili rudarji, je bilo pogosto predvsem pred letom 1980.59
Informator svoje izkušnje opisuje takole:
»De1al sem na eni starejših sekcij Škil, kjer je bilo veliko dclovišč in je bila na veliko
mestih nevarnost preboja. Kadar smo razstreljevati, smo pred vhode poleg križev
postavili tudi kameradc. Ker smo zelo pazili eden na drugega, tam nismo imeli kakih
ne s reč . (f"l

4.1.1. Posebna pravila
Za razstreljevanje so veljala posebna pravila. Zaradi varnosti sta morala biti pri
razstreljevanju udeležena dva delavca. Eden je nosil razstrelivo, drugi pa vžigalne
kapice. l\!!ed njima je morala biti predpisana razdalja nekaj metrov."! Razstrelivo in
vžigalnike so morali shranjevati v jami v posebnih lesenih zabojih. Prav tako so morali
biti minerji - kopači zdravstveno sposobni in so morali imeti urejene družinske
razmere.62
»?v1inerji so lahko bile samo osebe, ki so znale brati, pisati in računati, ki so delale
najmanj tri leta kot kopači v obratih z enakimi ali večjimi nevarnostmi in katere je
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strokovna komisija rudarske organizacije pri izpitu ocenila, da so sposobne za
samostojno opravljanje razstreljevalnih del. Morah so biti vsako leto najmanj enkrat
zdravniško pregledani, po SS - em letu pa dvakrat.«(i3

Tistega, ki je bil bolj obupan zaradi težav v družini, so rudarji pazili, da ni prišel do
razstreliva. Informator se spomni, da sta v Heleni z razstreljevanjem dva delavca
naredila samomor.(H
4.1.2. Načina vrtanja vrtin in razstreljevanja:
- V ttati »amerikanerja«( so imenovali način vrtanja paralelnih vrtin. Osrednja vrtina
je zaradi lažjega razstreljevanja morala biti večja od drugih. Zaradi velikosti
osrednje vrtine, se je razstreljen material umaknil v prazen prostor in razstreljevanje
je lahko poteklo. Ostale vrtine, ki niso bile napolnjene z razstrelivom, so morale biti
zapolnjene z mašilom, ki je bilo ponavadi ilovica. Pomembno je bilo zaradi varnosti
in večjega učinka- razstreljevanja.
- Drug način razstreljevanja je bil piramidni način. Vrtine so bile vrtane poševno
v skalo in so težile k stičišču. Ta oblika vrtin je imela podobno vlogo kot osrednja
vrtina pri »amecikanerju«.
4.1.3. Načina detonacije razstreliva:
- Razstreljevanje z električnimi vžigalniki Pri njem so v vorle vrtine potisnili
razstrelivo in vanje namestili električne vžigalne kapice z žicami različnih barv.
Točno so vedeli, kam spadajo: nekatere vrtine so se namreč morale razstreliti prej
kot dmge. Kapice so bile oštevilčene s komaj vidnimi številkami od 1 do 10.
V notranje vrtine so namestili M.S.E.D. (milisekundne električne detonatorje),
ki so eksplodirali v razmaku 34/1000 s. V zunanje vrtine pa P.S.ED.
(polsekundne električne detonatorje), ki so eksplodirali v razmaku 1/10 s.
Ko so bili detonatorji nameščeni in luknje zamašene, je rudar z eno žico šel od
ene vžigalne kapice do druge in jo nanje pritrdil. Nato je v to žico iz vame razdalje
spustil električni tok in razstrelivo je v časovnih zamikih zaradi različno dolgih
zakasnitvenih vložkov eksplodiralo.
Ker so bili knapi varčne narave, so žice, ki so ostale med razstreljenim materialom
pobirali in jih uporabljali v vsakdanjih opravilih. Uporabljali so jih za izdelavo
cekarjev, cajn, peharjev pa tudi za povezovanje stvari namesto vrvice.
- Z zažigalnimi vrvicami: ZažigaIne vrvice so morale zaradi časovnih zamikov biti
različno dolge. Ko je miner v vrtine vstavil razstrelivo z vžigaIno kapico in
zažigalno vrvico, je ostale prazne vrtine prav tako zamašil. Nato se je umaknil na
varno in razstrelil s prižiganjem zažigalne vrvice.
4.2. Kopanje
Poznali so različne načine odkopavanja, saj je bilo le-to odvisno od oblike, velikosti in
lege mdnega telesa. Upoštevati so morali tudi trdoto kamerune, ki je iskana mdo
obdaJ.l •.
Odkopavanje je potekalo od spodaj navzgor in je bilo pogojeno z velikostjo in
obliko mdnega telesa. Glavno vodilo pri odkopavanju je bilo: čimprej doseči varen
Povzeto po Prcdpisih o varstvu pri delu: (:etrti :t.VC:lck: Rudarstyo: Številka 52. Ljubljana: Center
samoupravno dejavnost, lf)H{)
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strop brez rude. Ker so lastnosti prikamnine (apnenca in dolomita) zelo ugodne, so
lahko kopači puščali prazne prostore površine 400 m 2, Na vsakih 400 m Z pa so morali
puščati stebre - »)Oogc« površine 8 m 2 ne glede na vsebnost rude.GS
Te nnogc« so zadnja lera, ko je rudniku zmanjkovalo surovin. tudi razstrelili, da so
prišli do rude. To nevarno delo so lahko opravljali samo zelo izkušeni mmccji. Ponavadi
so okrog stebrov postavili visoke rcsarbe in jih cele prcvrtali, da so jih lahko razstrelilif.6
Medtem ko je rudar kopal v strop, se je količina rude v rovu večala in po pravilu je
moral [udar 1/3 rude sproti prazniti iz rova. Tam, kjer jc bil strop previsoko, so si
rudarji postavljali (csarbe oz. visoke odre.
Ta material so nalO s »kroCO« naložili na »tregi( in ga nato zmetali v vozičke »Unte«. Kljub mehanizaciji v rudniku so »kroco« in »tregl« za nalaganje materiala
uporabljali še do pred nekaj leti, ko so rudnik zaprli P Boljše in lažje nakladanje so
uvedli leta 1973 z nakladalnimi lopatami - lodri, skraperje pa so uporabljali že od leta
1952.

4.2.1. Loder
Loder ali avtoloder je bilo veliko masivno jekleno vozilo, katerega je upravljal rudar, ki
je stal ob njem na posebnem podstavku. Upravljal ga je z dvema mčicama. Eno jc
uporabljal za zaganjanje avtomobila v material, drugo pa za nalaganje le-tega v voziček,
ki ga jc imelo vozilo zadaj.
4.2.2. Skraper
Skrnpcr so scstavljale jeklene vrvi oz. »zajle«, ki so bile s pomočjo škripcev napeljane po
delovi š ču. Na teh je bila prirrjena železna grebljica, s katero je snoj grabil materiaL
Pogonski del naprave so sestavljali: dve ročici, rnotor in kolut, na katerega se je vrv
navijala. Z eno ročico je rudar na vrvi pritrjeno g'rebljico pognal v težje dostopen del
delovišča, jo ustavil, potem pa s poregom druge ročice pripeljal material k sebi. Ob njem
so bile ponavadi sipk e ali »šute«, po katerih je matcrial sam padal na nižje obzorje v
spodaj čakajoči voziček . Ves material so morali zvoziti iz jame.
5. Transport materiahi
S.l . Jamski ua.nsponni sistcm
Skupno jamskemu transportnemu sistemu je, da so mdo dvigali ali spuščali do 7.
obzorja na nivo Žcrjava. Po obzorjib so rudo prevažale 1,5 t tcžke lokomotive, do
lokomotiv pa rudarji sami po tirih z vozički. Z višjih obzocij kot je 7. so spuščali
material navzdol po sipkah, z nižjih obzorij pa so ga vzdigovala poševna dvigala oz.
»šalc«, ki so včasih prevažala tudi ljudi. Na 7. obzorju so vagone sestavljali, nato pa jih je
S r rdka lokomotiva na enosmerni tok rudo odpeljala iz jame do izsipa na Ravšerjevem
v Žerjavu . Po tem rovu so praznili 2/3 vse pridelane rude v rudniku .(oI! Poleg tega so
jalovino vozili na plano rudi na osmern obzorju na Glančnik, skozi vhodne rove na
Igerčevo, Mučevo, Toplo, Heleno in še veliko drugih rcvirjev.m
(,S 300 let rndiški rudniki .. , :;{r. 149.
Kuzman Marko
67 Ku%m.:m M:l.rku
M 300 let mdi;;ki mJniki " , str. 15M.
(IJ Md:lIlšck Gojko
fo(,
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5.2. Tovorni promet
Sestava tovornega dela Avtotranspotta je bila že predstavljena v tabelah 1 in 2 skupaj z
delom avtobusnega prevoza.
Za prevoz rude, svinčevega koncentrata, svinčenih plo šč in ostalega ma teriala so
predvsem uporabljali stare Tatre. Rudnik je za prevoz rude iz Tople imel kupljena še
tovornjaka KR.AZ (1974) in KAMAZ (okrog1988), oba ruske izdelave. Tovornjak
KRAZ je bil uradno celo preširok zn na cesto.1u
5.2.1. Težave
Pri prevozu rude do železnice na Prevaljah in do dnigih bližjili relacij je imel rudnik
nemalo težav. Če bi težave povzeli, bi glavne krivce našli v zastarelosti avtomobilov,
neustrezni cesti (že omenjeno pri A vtotransportu op.av), pa tudi pomanjkanju rezervnih
delov. Naštete težave, povzete iz letnih poročil iz let 1956 in 1960 nam dobro ilustrirajo
položaj, v katerem je bil tovorni del Avtotransporta:
- ena Tatra je bila stara že 25 let in zaradi tega neekonomična ter nespo sobna
prevozov na daljše razdalje;
- imeli so 22 vozil dvanajstih različnih znamk in tipov, kar je oteževalo nabavo
rezervnih delov;
- slaba cesta je povzročala mnogo težav; zelo pogoste so bile rudi okvare;
- s tovornimi avtomobili so bili v »izredno kritičnem stanju« 71;
- zaloga rezervnih delov je morala biti veliko večja kot pa pri tipiziran em voznem
parku;
- po pravila in vzdrževanje tovornih avtomobilov sta delavcem vzela približno 22%
vsega delovnega časa.
Težave s premnogimi okvarami je rudnik rešil z asfaltiranjem ceste (glej poglavje Prihod
na delo). Perspektiva podjetja pa je bila nabava le dveh znamk avtomobilov
(FAP/Saurer i.n TAM/Pionir), zaradi česa bi potrebovali manj rezervnih delov, ker bi
en del služil za več avtomobilov. Ko je rudnik predal svoje tovornjake, je zadržal le
nekatere najbolj pomembne za topilnica in za prehrano.

Kaj se je dogajajo med delovnim dnem

Izpod kape las lepgivih,
in na UJ/ih Jmeh ign'v,
Jue/lo .re blefče zobje,
da kar sami govore .. .
))S relnolr(, pravi. .. .
(iZ ]AMSKA SVETILKA, lOtE SKRINAR, sIr. 294)
Zamolkel sliši! včasih govor vmu,
Iti VZdih, lam kle/ev, smeh in lu dovlip . ..
(iZ DELAVCEVE PESMI O PREMOGU, ANTON AŠKERC, sIr. 40)

7n Erj:l\'c Štefan
7 1 ].]> _ 1~5(i, str. 5~: /\vtotranspurt v letu 11)5(;. 11)%. ARM.
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1. Delo nadzornika
Medtem ko so rudarji delali na deloviščih, je imel tudi nadzornik mnogo dela. Ker je bil
za rudarje odgovoren. je moral delovišča obiskati dvakrat v delovnem dnevu. Bolj
oddaljena delovišča je obiskal samo enkrat. Preveril je, če je vse v redu in rudarje, če je
bilo potrebno, tudi opomnil, opozoril na kako nevarnost ali pa jih o čem obvestil. Naš
vodnik po jami, ki je bil nadzornik, je povedal: »Včasih sem zaradi varnosti še sam
potrkal s svojim k1adivcern po kamnu in se tako prepričal, da je vse v redu.c(72
Naloga nadzornika je bila tudi načrtovati dopuste. odrediti delo, pregledovati zračne
poti ter o tcm in podobnem obveščati rudarje ... Zračne poti in dotok svežega zraka so
morali dnevno pregledovati in rezultate vsaj enkrat mesečno vpisati v karto zračnih
porl.n Kasneje je to nalogo prevzela Služba za varstvo pri deluJ "
Kadar je prišel na delo novinec, je bil ponavadi nadzornik tisti. ki mu je razkazal
jamo. 1\Inadim kopačem pa so nekateri nadzorniki celo s posebno modro kredo zarisali.
kje naj kopljejo.7s Izkušnje nekaterih pa so vendarle drugačne:
»Ko sem prvič prišel v jamo. mi je nadzornik razkazal rove. Razkazovanje je trajalo
dva dni. Ker pa so drugi rudarji vedeli, da je nadzornik tak. ki ljudi rad malo »sproba«,
mi je nek rudar dal modro kredo. s katero sem si označeval, kod sem hodil. Naslednji
dan mi je nadzornik dal nalogo, naj grem do tega in tega rudarja. Ker sem si prejšnji dan
označeval pot, mi je priti do rudarja predstavljalo še najmanjši problem. Prišel sem do
nlega, se z njim pogovarjal, vendar poti do delovišča nekaj mettov pod sabo nisem
našel. . . «7(,
2. Malica

Tako zunanji delavci kot delavci v jami so imeli na delu zagotovljene malice. Takoj po
letu 1945 so si jih sprva nosili od doma. To je bil navadno kos kruha ter sir. slanina,
klobase ipd .. Kmalu pa je na Glančnik malico začelo voziti podjetje Družbena prehrana
Žerjav in sicer v velikih kontejnerjih. n Tam je bila zgrajena tudi menza, kjer so delavci
pri okencu pred odhodom v jamo pobrali svojo v vrečke shranjeno malico. 711 Ker so se
vrečke pojavile šele v novejšem času, so rudarji pred tem malico prenašali br po žepih,
kar seveda ni bilo najbolj higienično. Le delavci kot so sttojn..iki lokomotiv, strojniki
dvigal, razru vzdrževalci in podobni so imeli malico ponavadi v torbah in ne v žepih.
2.1. Čas za malico
Čas za malico ni bil posebej določen. Za vse izmene je veljalo, kot je bilo določeno tudi
s pravilnikom, da je ta čas na sred..ini delovnega dne?'> Pri dopoldanski izmeni je to bilo
med 9 do 9311 uro. Mnogi rudarji, ki so bili brez ur, so nekje sredi delovnega dne sami

n Ku%m:m Marko
7l l'r:lvilnik o I ITI.,
74 Ku%man Marko
7.~ Drnk~ič Maks
7(, Kuzman Marko
77 Puc Franc
7K Ku%man Marko
7') Kuzman Marko

člen

40. 1976. i\ltM.
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sklepali, da je čas za malico in so se usedli na »šodc[« ter pomalicali. Zanimivo pa je, da
je redkokdo ta čas res porabil za malico. Večina jo je pojedJa že prej.
Mnogo rudarjev je malicalo že zjutraj oz. ob prihodu v službo v»lorah«, saj so imeli
kasneje polne roke raznega materiala in bi malico težko prenašali. Dmgi so malicali na
klopeh v »rufcimrrn« , tretji pa na deloviščih. ko so malo počivali oz. »)čakali na SteČOK
To čakanje je bilo večinoma dolgo le okrog 10 min, saj so včasih vmes tudi malo
zaspali, spati pa v jami zaradi vlage skoraj ni mogoče več kot 10 min.811
»Kadar nas je na nekem koncu jame delalo več »knapov«, smo si prinesli s sabo les
in zgradili preproste klopi, včasih tudi zasilne ute - »pudc<c' Ker je bilo v rudniku veliko
tekoče vode. in so bile ccvi z vodo na vsakem obzorju, smo si jih velikokrat napeljati v
))pude«. Kadar je kdo imel čas, si je šel med časom malice tja umit roke in pomalicat.«Rl
2.2. Vrs te malic
V rudniku so poznali dve vrsti malic. Zunanji delavci so imeli toplo malico, delavci v
rudniku pa mrzlo. Za približno pol meseca so (nihče se ne spomni natančno kdaj
op.av.) v jamo poskušali uvesti tople malice. Po besedah informatorja so rudarji nekaj
časa malico dobivali v posebnih termovkah, vendar so te delavci sčasoma uničili. V njih
so puščali žlice in tako strli notranjost termovk, včasih je komu padla na tla ipd.H2
Nošenje toplih malic rudarjem v jamo je bilo tudi zelo dolgotrajno, količinsko omejeno,
včasih celo komu hraml ni bila všeč in zato v jami toplih malic niso več uvajali. 'Mrzla
malica, ki je pa bila pri jamskih delavcih najpogostejša, se je skozi vsa leta izkazala kot
najbolj primerna oblika malice za delavce v jami V glavnem je bila sestavljena iz kruha,
sokov, konzerv, pa tudi napolitanke so bilc vmes. Sl
?vfalico so dobivali s posebnimi boni, ki so jih na koncu meseca lahko zamenjali za
hrano enake vrednosti.H~ Po letu 1990 so delavci dobili denar za malico izplačan. H5

3. Odnosi
3.1. Mcd delavci
Večina rudarjev rudnika Mežica je bilo domačinov in so se med seboj poznali. Odnosi
med njimi so bili zelo prijateljski, tovariški V rudniku ni smelo biti prostora za razprtije,
saj so v primeru nesreče bili »)kameradi« tisti, ki so delavcu najprej priskočili na pomoč.
Informator je pri opisovanju odnosov med delavci uporabil celo besedo ))odlično«.
V rudniku pa niso delali samo domačini, ampak tudi ljudje drugih narodnosti,
predvsem z juga takratne države. Odnos »domačih«( delavcev do njih sicer ponavadi ni
bil tako odličen, vendar so se med sabo dobro razumeli, se pozdravljali in šli vsak svojo
pot. u,
Informator svoje gledanje na odnose med rudarji opisuje takole:
»Za rudarje je bilo najbolj pomembno, da si bil dober po srcu in pošten. Če si bil
tak, so te rade volje sprejeli v svojo družbo, kljub temu, da nisi bil najbolj zgovoren.
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Rudarji niso imeli radi, če si bil krivičen. Takih, ki niso razumeli heca. so bili
zame.rljivi ali leni, so se izogibali, kar je bila za rudarja največja kazen .(~7
Naslednji dogodek kaže na pošlenost rudarjev:
»)V rudniku se je izpraznilo eno mesto učnega kopača in potrebovali so novega. Ker
so kamcradi vedeli, da sem si začel ustvarjati družino, so se mcd sabo zmenili, da bodo
na ro prazno mesto dali mene. Delo učnega kopača je namreč bilo lažje, kot pa delo, ki
sem ga opravljal prej. Glede na izkušnje bi moral biti učni kopač k.'lk starejši in
izkušenejši rudar, vendar so na to mesto dali mene. Tako se je dogajalo tudi pri drugih
poklicih.«HK
Med rudarji so bili rudi razni »heci« in šaljivo nagajanje drug drugemu zelo pogosti.
Informator je to opisal iz lastnih izkušenj:
»Neki rudar si je privoščil šalo na moj račun, na vem več kaj je to bilo, vendar sem
se odločil , da mu vrnem. Ker se je pri prevažanju vozičkov po tirih potrebno večkrat
močno zagnati v rahel klanec, sem temu rudarju vrnil z rahlim zaviranjem le-tega. Ko je
z vozičkom prihajal po železnic~ sem se skril v votlino v steni. Gorela je le njegova luč
na čeladi. Ob prihodu do rahlega klanca. se je ta rudar z vso močjo uprl v voziček, da bi
ga spravil čez. Tedaj sem jaz skočil iz moj ega skrivališč::t in sem mu zelo rahlo zaviral
voziček, da mu ga ni uspelo spraviti čez krivino. Moral je iti nazaj in se ponovno močno
zagnati. Ko sem rudarju povedal, da sem mu zaviral voziček mi ni zameril, ampak sva se
oba smeja1a.(~II,)
3.2. Z nadrejenimi
Večina vodilnih delavcev v rudniku je bilo domačinov. Temu primerni so bili nldi
odnosi mcd delavci in njihovimi nadrejenimi. Kakor povsod so Mli tu bilc izjeme,
vendar sta informatorja v nekaj stavkih povedala vse, kar je bilo povedati o odnosill. z
nadrejenimi.
))Odnos nadrejenill. do podrejenill je bil dober. Delo je moralo biti opravljeno in če
si pridno delal, ni bilo konfliktov.«!)(I
»Ko sem jaz prvi č prišel v jamo, sem bil zelo presenečen, da so se delavci in njihov]
nadrejeni med seboj tikati. Mladi rudarji, ki so bili v rudniku šele nekaj dni , so že tikati
celo direktorja. To je bilo neko nenapisano pravilo, ki se je ohranilo do danes.ll,)l
3.3. Neformalna pravila
Delavci v jami so imeli svoja pravila zelo dodelana. Nastala so čisto iz praktičnih
razlogov, na podlagi izkušenj. pa tudi hierarhičnega položaja v družbi:
- Pri tesarjih na primer, je moral žago nositi vajenec, orodje pa mojster, čeprav je
bilo orodje težje;
- Pri nošenju železniških tirov, je moral vajenec nositi na prednjem delu, mojster pa
na zadnjem delu. To pravilo je bilo tudi zelo praktično, saj je mojster zadaj vajenca
nadzoroval, da ni naredil kake newnnosti: na primer spustil tračnice;
- Pri nadzomik.ih, je moral skodelice pomivati vedno najmlajši nadzornik ipd ..
Erjavc Štefan
Erj:l\'c Štefan
8? Erj:lvC Štefan
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Za ta neformalna pravila veljajo tudi besede informarorja, ki pravi: »Vse v jami je imelo
nek pomen.«?2
Nesreče

in zdravstvo

V rudarstvU, ki je težak in nevaren poklic. pogosto pride do raznih poškodb in nesreč .
Od takih Z lažjimi poškodbami pa do takih s smrtnim izidom; v jami se najde vse.
Velja omeniti. da je bil mežiški rudnik v primerjavi z ostalimi rudniki razmeroma
varen.
1. Vamostnoreševalne službe rudnika
Kadar se je v rudniku zgodila kaka nesreča, so bili na mestu prvi »kameradi«, nato pa
ponavadi strojnik dvigal, rudniška reševalna četa, bolnišnica v Črni in služba prve
pomoči .

1.1. Rudniška reševalna četa
N", mestu nesreče je med prvimi bila rudniška reševalna četa, kot so se imenovali
reševalci rudnika. Sestavljena je bila iz delavcev v jami in članov nadzorno - tehničnega
jamskega osebja. Njen vodja je bil rudarski inženir, ki ga je določil direktor podjetja.
Pogoji za člana čete so bili: starost med 21 in 45 leti, zdravo srce, pljuča, tcr ostcr vid in
tenak sluh.?)
Četa je morala biti dvakrat večja od števila gasilnih aparatov in vsaj 1/3 jih je morala
stan.ovati v neposredni bl.ižini rudnika. Razporejeni so bili enakomerno po vseh
izmenah. Kadar se je oglasila sirena, so se morali člani takoj odzvati in priti v rudnik.
Sklicevali so jih rudi kurirji. Vsak od njih je skrbel za obvd č cvanje določenega števila
rcševalcev. To so delali osebno s prihodom na dom , ali pa s telefonskim klicem.<)~ Ko
so reševalci prišli na glavni štab reševalne čete v Žerjavu, so se formirali v skupine in po
najkrajši poti šli do ponesrečenca. Za sodelovanje v četi so bili primerno nagrajeni. 95
Sprva so dobivali dodatek za delo v reševalni četi pri plači, nekaj časa pa celo
gotovino. V današnjem času dobivajo denar na žiro račun . Ena ura dela v reševalni četi,
se že več kot 151et vrednoti enako: kot ena delovna ura kopača - strelca.%
Rudniška reševalna četa je imela redne vaje. Hodili so tudi po turnejah (Velenje,
Avstrija, Idrija), kjer so se izpopolnjevali.n Poudariti je treba, da je rudniška reševalna
četa še vedno dejavna in pripravljena.
.
1.2. Služba prve pomoči
Poleg pravočasne rešitve ponesrečenca je bila zelo pomembna tudi prava pomoč . Za
dajanje prve pomoči, so morali biti usposobljeni vsi tehnični uslužbenci, nadzorniki,
strelci, člani reševalne čete, strojnik! izvoznih strojev, črpalk in kompresorjev ter 2%
največjega števila delavcev v eni izmeni
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Vsi, ki so bili usposobljeni za nudenje prve pomoči, so imeli redne (periodične)
vaje, udeleževati pa so se morali tudi rednih teoretičnih predavanj. Predavanja
je vodil obratni zd ravnik ali medicinska sestra, kakor so pač zahtevale potrebe. Kakor
č lani rudmške reševalne čete, so tudi ti bili primerno oagrajcni.'lll
praktične

1.3. Bolnišnica v Črni
Čeprav začetki bolnišnice v Črni segajo šc v dmgo polovico prejšnjega stoletja, je rudnik
samostojen bolnišnični objekt zgradil šele le ra 1903. 'Ta bolnišnica je bila samo Z,k
rudarje ter njihove družinske č lan e in je imda 35 bolniških postelj.,),)
Bolnišnico so začeli širiti tik pred drugo svetovno vojno, končali pa leta 1943. Leta
1927 je bolnišnico prevzel dr. Ramšak z ženo zdravnico. Proučevala sta saturruzem in
sta ugotovila, da je večina oboleWl rudarjev wnrla za mk om na pljučih in ne za
ruberkulozo. Mcd vojno je bil dr. Ramšak izgnan, namesto njega pa jc v bolnišnico
prišel nemški zdravnik.
Po drugi svetovni vojni so v Črni formirali reševalno postajo, takrat še brez
avtomobila. Avtomobil je rudnik Reševalni postaji Črna odstopil leta 1956. To je bil
Mercedes 230. Leta 1956 so bolnišnici dodali šc nov trakl.
Po drugi svetovni vojni je bolnišnica postala javna in ženske, ki so večinoma rojevale
doma, so leta 1957 dobile na voljo 10 postelj, bolnišnica pa jc dobila l očeni porodniški
oddelek. Matere se spominjajo dobre hrane, ki so jo v tistih časih dobile tam.
Bolnišnica jc doživela prvi. večji udarec leta 1962, ko so izgubili svojega zadnjega
zdravnika. Po tem so zdravniki iz Slovenj Gradca vsak reden prihajali v Črno. Leta 1963
se je črnjanska bolnišnica pridružila slovenjgraški, vendar jc še vedno delovala kot
samostojna enom. Wil
Dokončno je bilo konec bolnišnice leta 1967. Težak ekonomski položaj je terjal
svoje žrtve in prva jc bila ena najstarejših in takrat ena najmodernejših bolnišnic na
Slovenskem. \lJI
Nič ni so pomagali protesti domačinov. Zaman je bila celotna Črna na nogah,
bolnišnico so zaprli.
»Ko so hoteli zapreti bolnišnico so se ljudje uprli; svoje bolnišnice niso hoteli dati
Organizirali so velike proteste, kjer so ženske zapirale cesto in se nastavljale pred
avtomobile (nekaj jih je zaradi tega šlo celo k sodniku za prekrške), ugrabili so primarija
in ga zaprli v bolnišnico, skupaj z delegacijo zdravstvene skupnosti .« 1112

2. Nesreče
Pomemben dejavnik v življenju rudarja so bile nesreče . V nekaterih rudnikih so bilc kar
pogoste, a v mežiškem ne toliko. Zaradi lastnosti tamkajšnjih kamerun je bil ntdnik
razmeroma varen. \Ul

'!~
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OJer, Karla.: Etnolo~k:l topografija slovenskega etničnegll ozemlja .. , str. 2H.
lili McJ Peco in Pohor]l..-nl 1. M:tribor: Obzorp, 1%5, slr. 214.
IUI Mcd Pcco lil Pohot)cm III ., Kulturna skupnost Ravne na Kowškt.-nl, 19MfJ, str. 142
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2.1. Smrtne nesreče
Informatorji so povedali, da nesreč s smrtnim izidom skoraj ni bilo: »Kaki dve v času,
ko sem bil jaz zaposleo«IU-I, se spominja informa{Q[, vendar sem iz arhivskih zapisov
izvedel drugo.
Pri pregledovanju arhivskih podatkov med lcmma leta 1955 in 1960 sem izvedel, da
le v lerih 1956 in 1959 ni bilo smrtnih nesreč. Leta 1960 sta bili celo dve smrtni nesreči,
druga leta pa po ena smrtna nezgoda letno. Iz arhivskega zapisa izstopa nldi leto 1968,
takem so bile nesreče s smrtnim izidom kar štiri (ni bila kolektivna nezgoda); trije so
umrli takoj, četrti pa nekaj dni po nesreči.
Turistični vodič po rudniku Mežica Kuzman Marko mi je povedal, da se je zadnja
smrtna nesreča v rudniku dogodila pred 18 leti v Žerjavu. Zgodilo se je naslednje:
))\7 Žerjavu sta pri praznjenju vozičkov delala dva delavca. Vozičke sta morala
odklepati in zaklepa ti, vozički pa so periodično prihajali na prostor za praznjenje. Včasih
so se vagončki zatakniti in takrat sta jih morala ročno izprazniti. Zmenila sta se, da bo
en delavec vozičke odklepal, drugi pa zaklepal, da bo šlo hitreje. Ker se je en voziček
mcd pnlznjcnjem zataknil, je stopil delavec do njega in ga z nogo skušal porin.ici ven.
Voziček, ki je pripeljal zadaj, ga je pri tem stisnil ob prvega. Ta delavec, ki je zaklepaj
vozičke, ni upošteval varnostnih predpisov, ko je šel prazniti voziček: prvič ni izključil
elektrike, drugič pa drugemu delavcu ni sporočil, da naj jih le ta preneha odklepati.
Patologi so ugotovili, da mu je prispeti voziček stisnil prsni koš in je prišlo do
zadušitve.((JUs
2.2. »Kolektivne( - večje nesreče
Večkrat pa se ni ponesrečil samo en delavec, ampak jc prišlo do »kolektivnm« nesreč.
Za te nesreče je bila navadno kriva kakšna napaka na napravah ali pa, kot v naslednjem
primeru, napaka v konstrukciji nosilnih od rov:
»»Ko lektivna« nezgoda se je zgodila 23. maja 1958. Štirje delavci so čistili tla, da bi
ojačili zaščitni oder. Leva konzola odra se jc zlomila in ta se je podrl na enega izmed
delavcev. Drugi trije delavci so hitro odskočili na varno, pri tem pa se je poškodoval še
eden izmed delavcev. Delavca, ki nista bila ponesrečena, sta obvestila nadzornika, ki je
organiziral reševalno skupino. Delavca, ki ga je zasul oder, niso mogli pravočasno rešiti.
Mrtvega so potegnili izpod odra.«w('
2.3. L.tŽje nesreče
Veliko je bilo tucli lažjih nesreč: 1U7
»Petinštiridesetletna K.A. se je pri hoji po stopnicah navzdol spotaknila in pri tem
udarila z desno roko po stopniščni ograji. Roko si je nesrečno zlomila ravno nad
zapestjem. Po mnenju obratovodje je bil vzrok nesreče pretemen prostor.«
»1.11.1944 se je pri rinjenju praznega vozička ponesrečil delavec P.R.. Med
r.injcnjem vozička je zapiral zapah, pri tem mu je spodrsnilo in je z obrazom udaril na
zaboj vozička. Po mnenju obratovodje so bile vzrok nesreče mokre tračnlce.«

1II~ Puc lirane
1IIS Km:mal1 i\brko
111(, Prijava o kolek!!vn; m:zgodi. 24. maj 1958. t\RM.
Im ()pis n cm: č pri Jclu in iZ\'cn dela za mesee maj 1967. Maj 1%7. ,\RM .
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»24.5.1967 se jc J .A. ponesrečil pri odstranjevanju deske, ki je bila v usmiku drče. Pri
tem mu je kamen stisnil kazalec desne roke. Po mnenju obrntovodje naj bi šlo za
neprevidnost pri delu.«
Število nes reč v nekaj letih v rudniku nam prikaže naslednja rabela:

Tabela 5: števi lo
Leto

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

nesreč

Vse nezgode

336
288
256
256
408
338
325
310
196
167

POkliCOlI

obolenj.
Ni znano

Ni znano
Ni znano

Ni znano

63
31
22
10
8
1

Izgubljeni
dnevI

6329
5980
5898
4582
4799
4010
4229
3577
2915
2740

3. Higien.
Z:lradi delovnih pogojev v rudniku je bila za življenje rudarja najpomembnejša lUg1cna.
Njej so rudarji posvečali mnogo časa, čeprav velikokrat samo zato, ker so morali. Razni
pravilniki, kot je HTZ (higiensko t ehnična zaščita) so bili zelo strogi in so od rudarjev
Zllhtcva1i veliko pozornosti
3.1. Delovni pogoji
Pogoji za delo v rudniku so bili velikokrat težko vzdržljivi. Vlaga v jami jc bil~ 98
odstotna, temperatura pa med 8 in 10 stopinj Celzija, poleg tega IC bil v jami šc velik
prepih, ki je rudarjem povzročal pre hlade in revmo.
)} Velikokrat se je zgodilo, da smo s karto v rokah stali do kolen v mrzli vodi. Voda
nam je s stropa kapala na glavo in na karto, ki je bila vsa mokra(.1!1II
Posebno škodljivih plinov v jami ni bilo, zato 50 lahko tudi kadili, le včasih se je
pojavilo preveč ogljLkovega dioksida. Škodljivi plini so nastajali le ob miniranju. HI?
3.2. Umivanje med delom
V začetku 20. stoletja, ko je bila v Črni zgrajena majhna bolnišnica in je dr.
Hohenwarter začel terapijo zdravljenja s svincem zastrupljenih ljudi, so se nekater:i že
zavedali velikega pomena higiene. Lmeli so stroga higienska navodila. V kopalnicah so
.imeli tekočo vodo, tuše in celo zobne ščetke. 1lU
lUK !'LlC:

Franc

1m Puc Franc

IlU ŠrruJ Boru\'nlk, Frančiška.: Zgodovina sarumizma v Mdl~ki dolini: diplomska nalug'.l. Ravne n:l Koroškem,
19CJ(), str. L
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Umivanje, ki je v dana šnjem svetu stalna praksa, je bilo do leta 1959, ko so dobili
moderno kopalnico , pri ffie:liških rudarjih velik problem. Delavci bi morali domov
prihajati čisti, da se škodljiv svinčeni prah ne bi prenašal na otroke in okolico, vendar se
po službi in po njej ruso imeli kje umiti.
Rudarji so si med delom v jami postavili ute, imenovane »pudc«, v katere so napeljati
teko čo vodo. J\1nogi predeli pa niso imeli vode niti na straniščih - »šajscimrih«, Tam so
bili rudarji odvisni od svoje iznajdljivosti, kako bodo ravnali z umazanimi rokami.
Pravilnik je dolo č~ll . da morajo obrati imeti dovolj pitne vode.lI l Ali je bilo to res, mi ni
znano. Sodeč po arhivskih zapisih, je bil problem pitne vode v jami zadovoljivo rešen že
leta 1958 z nabavo ustreznih čutacic . 1I2
3.3. HTZ (HTV)
HTZ Oz. HTV s ta kratici za higiensko tehnič no zaščito oz. higiensko tehni čno varnost.
To so zelo strogi predpisi, ki so jih morali upoštevati in poznati vsi delavci, posebno še
tisti, ki so delali na nevarnih delovnih mestih. Poznati so jih morali celo začasni delavci
v jami. Informa[Qr je o predpisih dejal: »Bila so snaga, pa saj so tucli morala biti.«lIl
Za ilustracijo pravil jih sedaj nekaj navajam:
8. člen: nadzorniki morajo imeti evidenco nad vsakim delavcem (kje se nahaja in
na katerem delovnem mestu je zaposlen);
10. člen: nih če ne sme delati delo, ki presega njegovo telesno sposobnost in
izobrazbo;
11 . člen: vsak delavec v jami mora opraviti zdravniški pregled;
16. člen: prepoveduje alkoholne pijače in pijanost;
26. člen: v jamo je vstop brez svetilke prepovedan;
15. člen: delavke ne glede na starost in delavci pod 18 let se ne smejo zaposliti za
delo v jami;
295. člen: v vsakem prostonI, kjer so električni aparati, morajo biti gasilni aparati v
zadostnem številu;
319. č len: na vsakem obratu morajo biti čiste, prostorne in ogrevane čakalnice;
320. člen: na vsakem obratu mora biti poskrbljeno, da se vsi delavci po končanem
delu umijejo in okopajo;
321 . člen: pred vhodom v jamo mora biti s trani šče, ki ustreza številu delavcev. V
jami mora biti na vsakih 30 delavcev stranišče s posodami, ki se dajo prenašati ali
prevažati;
322. č l en : na vsakem obratu mora biti poskrbljeno za svežo vodo v zadostni količini.
3.3.1. Preverjanje znanja
Vsi mdarji so morali vsako leto opraviti preverjanje znanja s področja varstva pri delu.
fzpite so opravljali pred posebno komisijo in sicer pisni ter mcli ustni del. Pisni del je
vključeval odgovarjanje na vprašanja napisana na listu formata A3, ustni del pa je bilo
zagovarjanje pred komisijo. Ustni del je bil potreben sicer samo za bolj zahtevne poklice
kot je kopač - miner, nadzornik.. Vse to je potekalo v upravnih prostorih rudnika pme.

111 Pr.lVilnik () J-rrz. 197(j. ARM.
11 2 LI> _ 1958, ~tr. 3ti8: V"-b'Oja in prop3.h>and;1. 11)58. ARM .
!l3 PUI1!-,>artnik f\.'1ih:td
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Kdor je ta izpit uspešno opravil, je lahko svoje delo v jami še naprej nemoteno
opravljal, tistemu pa, Id izpita ni prestal, nadzornik ni smel odrediti dela, za katerega ni
imel izpita. Lahko je opravljal druga, manj zahtevna dela. Izpit so lahko delavci tudi
ponavljali.
3.3.2. Obveščanje in seznanjanje
Izvajanje HTZ je pregledoval republiški inšpektor enkrat letno in je v primeru
nepravilnosti odredil te nepravilnosti odpraviti, sam pa se je vrnil ponavadi čez tri
tedne .l l~

Predavanja s področja HTZ so bila vključena nld.i v učne programe vseh tečajev za
strokovno izobrazbo delavcev. To znanje so preverjali pri izpitih v 3. letniku.
Ponavadi so delavce o varnosti in zaščiti informirali s ft1mi, predavanji, plakati in
tudi z medsebojnim obveščanjem.
V letu 1958 so npr. propagando HTZ - ja izvajali z opozorilnimi plakari. slikami in
napisi in ne s filmi kO[ ponavadi Tisto leto sta bili dve predavanji z naslovom: »Kako se
obv~lrujemo nevarnosti zastrupitve s svincem? »1 1>
rnformator se svojega srečanja s predpisi spominja tako:
»Ko sem jaz prišel v rudnik na obvezno prakso sem se moral najprej seznaniti s
HTZ. O tem me je poučil moj nadrejeni in pa varnostni tehnik. ki me je tudi o vsem
izprašal. Poučevali so nas tudi v obliki predavanj.«\\ ti

Plače

delavcev

" . Zveler vsi ulnyeni hitro zaspijo,
da v"I''!i spočili Ila delo biliio,
o ko Je plača, 1) gosliIne gredo,
da fj1)!Jenje 'rdo zamanjo.
(iZ KNAPI, jOtE MEDVEŠEK,

sir.

213)

IVu/tJ, - mt/o, noče poslali vsak,
bq;i se leme iII kroa,

in zaJtkač note vsakemu poslali bral,
le plalo rudarsko marsikdo bi rad.
(iZ RUDARjE VA, MARJANA KODRUN,

sir.

343)

Splošno so bili delavci razvrščeni na zunanje delavce in delavce v jami. Ti so bili
razdeljeni na nekvalificirane delavce, ki niso imeli izobrazbe za rudarja ali pa so se
rudarskega poklica učili; in na kvalificirane delavce, ki so imeli vso potrebno
kvalifikacijo za delo pri rudniku. Nekaj časa so poznali še t.i. pol.kvalificirnne delavce.
To so bili taki z internimi kvalifikacijami Bili so naučeni dela z raznimi stroji, mnogi so
imeli Z:I sabo tudi krajše rcčaje . 111

IJ .. Dr:lk.~ ič

Maks

115 LI' _ 195M. slr. 3(18: V:-:goja in propaganda. 1958. ARM.
11(. Punh'":lrmik Mihad
117 Kuzm:1.Il M:ukn
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Pri mdniku so potrebovali ljudi različnih strok in poklicev: obratovodje, inženirje,
geologe, jamomcrce, delavce v laboratoriju, administrativne delavcc, nadzornike,
kopače, minerje, tesarje, c1ektričarje, izdajalce karbida in še bi lahko naštevali. Vsak je bil
zadolžen za svoje delo, ki je bilo odvisno od njegove poklicne diferenciacije. Posledično
od tega je bil odvisen tudi zaslužek delavca.
Plače v rudniku so bile včasih zelo visoke. celo najvišje v tem delu bivše
Jugoslavije. IHI Zgodilo se je, da je mežiški rudnik zaslužek na delavca imel 2.5 državnega
povprečja, medtem ko jc Železarna imela 1.5.
V naslednjih tabelah so prikazani zaslužki delavcev, izra ču nani na podlagi arh.ivskih
podat-kov iz Arluva rudnika rvležica. Realna primerjava mcd plačami delavcev in
količino posameznih osnovnih prehrambenih artiklov, jc v tabeli Relativna primerjava
plač nadzomika in cen življenjskih potrebščin ,
1,

Tabele prejemkov rudarjev]]!!

Tabela 6' Helena -1948
POKLIC

POVPRECNI MESEC NI OSEBNI
DOHODEK CV DIN)
5.888
5.Z51
5.946
7.553
9.Z33
4.51Z
7. 156

KOPAC STRELEC
JAMSKI NADZORNIK
NADZORNIK
KOPAC
JAMSKI KOPAC
OBRATOVODjA RUDNI101
OBRA TOVODjA jA~I SKI H
OBRATOV

Tabela 7· Helena - 1948
POKLIC
STEVTLO
MESECEV
NADZORNIKI
TEHNIČNIH SLUŽB
NADZORNIKI OSTALIH
OBRATOV

3

5.479

3

5.176

T aca
b I 8 : Ob rat N eu b urger - Januar 1948
POKUC
STEVILO
DELAVCEV
STRELNI MOjSTIU
10
12
STROJNI!? DVIGALA IN
PRlTEZACI
ZAPOSLENE ZENSKE
7

1 IH

Il')

Lednik Su.:f:tn
' l'abdc so narejene n.t ()~nO\'i pocl:Hkov iz mezdnih knjig in
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POVPRECNI MESECNI OSEBNI
DOHODEK(V DIN)

POVPRECNI MESECNI OD
CV DIN)
4.387
5.876
3.084

plačilnih li~t.

I\Rr-.I ,
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T a b e Ia 9: Ob rat HI
e ena -1anuar 1948
POKLIC
STEVILO
DEUVCEV
KOPACI
5
STRELCI
6
2
STROJNIK!
KOMPRESOR jA
STROJNIKI DVIGAL
6
Tabela 10· Obrat Helena - december 1948
STEVILO
POKLIC
DEUVCEV
KVALIFICIRANI DEU VC
8
POLKVALIFICIRANI
7
DELAVCI
NEKVALIFICIRANI
7
DEUVCI

T abela 11: Helena POKLIC

Igerčevo

JAMSKI KOPAC
KOPAC STRELEC
NADZORNIK SEKCIJE
JAMSKI NADZORN IK
OBRATOVODjA
TEHNICNI VODJA JAMSKIH
OBRATOV
Tabela 12' Leto 1968
POKLIC
KOPAC STRELEC
JAMSKI KOPAC
NAD ZORNIK JAME
TEHNICNI VODJA OBRATA
POSLOVODJA JAMSKEGA
OBRATA

POVPRECNI MESECNI OD (Ir
DIN)
7.715
3.800
4.130
3.366

POVPRECNI MESECNI OD (II
DIN)
6.785
7.125
5.338

1958
PO\~RECNIMESECNIOSEBNI

DOHODEK (v DIN)
17.349
19.061
23.037
24.689
34.933
39.346

POVPRECNIMESECNI OD (v
DIN)
HELENA
757,72
GUN CNn
964,69
HELENA
1.321,99
NEZNAN
1.867,01
NEZNAN
1.508,63
OBRAT

Tabela 13' Leto 1978, 1988 cel rudnik
POKLIC
P l ača v DIN (1978)

Plača

v DIN (1988)

KOPAC - STRELEC

81402

828768

NADZORN IK

90153

1072257

OBRATOVODJA

11 3925

1239267

ISI
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Tabela 14· Le to 1998 cel rudnik
POKLIC
BRUTO

plača

v SIT NETO

pl ača

NADZORN IK

170.000

111.000

KOPAC - STRELEC

140.000

90.000

KOPAt

115000

75.000

NEKVALIFICIRAN RUDAR

110.000

70.000

v SIT

T ab c 1a 15 : cene pre h ram b ent'h',z d eIkav na d to b no 120
Artikel
Cene v
Cen e v
Cene v
Cene v
Cene v
Dh,\! za leto DIN za leto DIN za leto DIN za leto SIT za
1958
1968
1978
1988
leto 1997
SLADKOR (kg)
151
2,67
13,15
1567
147,46

'-..RNKRUH

51

1,36

5,12

351

159,85

BELA MOKA

72

2,39

7,65

1313

83,47

12,08

46

5179

I(kg)
I(kg)

GOVEDINA
S KOSTMT(kg)
MLEKO ol

I

EDILNO
OL/E (kg, l)
JAJCA (kos)
KROMPIR (kg)

281
32,1

I

1010,
31

1,44

6,1

675

84,82

300

4,63

21,76

2489

207,81

18,0
18,9

0,61
1,07

2,33
5,66

305
1580

26,54
49,23

Obračunavanje p l ač
Plače

so bile obračunavane na dva načina in sicer; režijsko in na akord.
- Režijsko pomeni, da se količina dela ni daJa posebej izmeriti. Tak n ačin
obračunavanja je bil predvsem za vodilne delavcc rudnika, strojnike,
mženirje .. .
- Vsa dela pa, ki so se dala nonnirati, so bila na akord - po učinku. Ta dela
so bila: miner, kopač, napolnjevalec vozičkov ... Norme so bile skupinske,
ki jih je moral izvršiti nadzomik, in posamične.

Dodatki pri plači
Mnogi delavci so poleg predvidene norme naredili še kaj več, zato so dobili dodatek
tudi pri plači: obračunalo se je nam reč toliko, kolikor je delavec narediL 121

120 St:l1iSIIČm

121

letopis SR Slovenije; Zavod SR Slovenije za H:ltistiko, lem izida 1% 1, 1969, 1979, 1989

Pun!-,'ll.rtnik Mihad
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)} Več je delal, več je dobil !«122
Dodatek. - imenovan jamski dodatek - so dobivali vsi delavci v jami. Prav tako so
dobivali dodatek - točke za zahtevnost dela in težke delovne pogoje. Delavci so zaradi
pogojev dela imeli tudi bcnificirano delovno dobo .
»Za eno leto dela sem imel priznanih 18 mesecev delovne dobe.« [23 (Sogovornik je delal
v geološki službi.)

Nadure
Delavci so delali tudi nadure. Do 60 - ih ler, so delavci nadme morali delati, veliko pa je
bilo tudi takih, ki so rade volje naredili še kaj več nadur, kot je bilo potrebno. Kasneje se
je število nadur omejilo in je bilo okrog leta 1965 že omejeno na 20 ur na mesec.12~
Marsikateri delavec je z nadurami zaslužil več, kot pa bolje izobražen in bolje plačani
sodelavec.
nOče je nekoč z nadurami zaslužil celo več kot direkwr jame.«I2J
Dopusti
Dopust jamskega delavca je bil odvisen od pogojev in zahtevnosti dela ter od let
Ztlposlitve. Dopust je moral delavec načrtovati že nekaj časa prej in to sporočiti tudi
nadzorniku, da je lahko vnaprej predvidel. kako bo delavce razporedil. Delavci so jih
lahko koristili v treh večjih skupinah (po več dni skupaj), ostale dni pa posamično. 126
Kolektivnih dopustov v jami niso poznali.
Okrog 65. leta so bili delavci vse državne praznike že prosti. dopusti pa so bili vsi
plačani. 127

Dan izplačevanja
Do leta 1960 so plače imenovane »focšus{( izplačevali vsakih štirinajst dni. Mesečne
plače, ki so jih izplačevali vsakega 15 - ega v mesecu, so znane šele po letu 1960. 1211

Knni
Kot vsaka delovna orgaruzacija je tudi rudnik potreboval vsem poznane ukrepe, s
katecimi se je lahko kaznovala nedelavnost, neposlušnost, malomarnost. ... Med rudarji
je vladalo prepričanje: »da so vsi zakoni zunaj jame bili znotraj nje še enkrat ali večkrat
slrožji.«I2<J
Po rudarskem pravilniku so bile kazni leta 1976 naslednje: 13I)

1:!2
1~)

1 ~~

1)

Ustni opomin

2)

Pisni opomin

3)

Pisni ukor

Pun&"3(tnik Mjhad
Puc Franc
Pungartnik Mih:lcl

1~.~ Mclan~ek
12(,

Goiko

Lednik Štefan

m Pungartnik Mihael
1 ~~ Kuzman Marko
119

l.ednik Stefan

1;10 Splo~ni

pravilnik . 1976. ,\ltt.t
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4)

Pisni strogi javni ukor

5)

Denarna kazen v znesku 10% rednega

mesečnega

zaslužka za dobo šestih

mesecev

6)

Premestitev na delo z nižjo tarifno postavko za dobo treh mesecev

7)

Odpust iz podjerja

Dva informatorja sta na vprašanje, zakaj vse so delavci bili odpuščani, takoj odgovorila:
»ČC je kdo naredo tri plave.« K.'\dar je imel tri ali nekaj več neopravičenih manjkanj z
delovnega mesta kak dober delavec pa so mu včasih nldi pogledali skozi prstc.13I
Informatorji so pogosto omenjali reakcijo podrejenih na odločitve oziroma sankcije

nadrejenih, zaradi katere 50 delavca ponavadi odpustili. To je bila klofuta.
Po pričevanju informatorja, se je velikokrat dogodila, da je se nadzornik takšnim in
podobnim obračunom poskušal izogniti predvsem s pobegom. Dogodila se je že, da jc
delavce nadzornika preganjal od Glan čnika vse nazaj do Mežice.132
Posameznika, ki ni spoštoval pravil, je čakala disciplin ska komisija, nato opomin,
ukor ali izključitev. Disciplinsko komisijo so sestavljali pravnik rudnika, zunanji
sodelavec in nekdo iz kolektiva. Dogajalo se je tudi, da posameznik zaradi bolezni ni
mogel izpolniti norme. Takrat so si rudarji med seboj pomagali in si »pokrivali« ure. m
Lenobe in takšne, ki niso dovolj pridno delali, so prestavljali na druga delovna mesta,
seveda slabše plačana , drugim nadzornikom, )maj se še oni malo z njimi ubadajo(I.\..\.
Dmg primer odpuščanja delavcev je bil zaradi zdravstvenih težav: zastrupitve s
svincem, alkoholizma, poškodb . Če delavčeve težave niso bile prehude, so ga skoraj
vedno skušali premestiti na fizično lažje delovno mesto. Zaradi tega se je dogajalo, da
delavci kljub lažjemu delu, zaradi bolezni niso mogli izpolniti norme in so jih včasih tudi
odpustili.

Konec dela
Komara/JI ve/eva: Zdtg liht je golov,
pa rekk ob/dva, in greva domov.

(iZ SO KNAP! SKUP ZBRANI: NARODNA,

sir.

113)

1. Poročanje o delu
Ko se je približal konec dela, so rudarji delo zaključili in se odpravili proti
») fcrlescimroffi«. Ob rovu, kjer se je levo in desno odšlo v več deloviŠč. so se delavci
med sabo čakali. Prvi je moral priti tisti delavec, ki je delal na najbolj oddaljenem
delovišču, skupaj so odšli do naslednjega, nato skupaj do prvega in naprej proti
»fedescimru«. Tam so morali nadzorniku poroč a ti, koliko vozičkov so )flafilali«, koliko
prepeljali, količino razsueljenega materiala ipd. Nadzornik si je tako že lahko naredil
DI Drakšič
1.11
13.1

"<faks

r..buko Marjan
Puc Franc

)3~ Drakšič

I S4

Maks
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načrte.

kaj je potrebno naslednji dan ali v naslednji izmeni postoriti. To poročanje je
bilo pomembno ruru, zaradi akordnega obračunavanja plač .
Kadar je kdo manjkal, ga je šel nadzornik iskat v spremstvu starejšega rudarja. IJS

2. Pred odhodom iz službe
Kopalnice za nadzornike in za vodilne delavce rudnika so bile urejene že pred p1VO
svetovno vojno na Glančniku, za delavce v topilnici jc obstojala kopalnica od njene
izgraditve dalje v samskem domu ob njejl Jli. Delavci, ki so vstopali v Heleni so imeli
kopalnico že nekaj let po vojnim; na G lančniku pa so dobili moderno kopalnico,
podobno hclcn skj, z garderobami šele leta 1959.1311 Do takrat so morali prihajati domov
v umazanih službenih oblekall.
»1\ifoj oče, ki je bil rudar, jc pogosto prihajal domov temno siv od svinčevega prahu
ali pa popolnoma bel od apnenca; pač odvisno od kamenine, kjer so tisti dan delali.
Tedaj kopalnic za rudarje namreč še ni bilo. Doma je vzel bel kovinski emajliran lavor
Ge mali so tudi škare ali »mevtre«), v katerega je nalil toplo vodo, ki se je poprej zagrela
na kuhinjskem štediL1iku na trda goriva (vse dokler jc oče živel, ga ni nadomestil
e1ektričn.i štedilnik). Umazano delavsko obleko je očistil in jo shranil za na slednji dan,
sam pa se jc kar na sredi kuhinje umil, kjer je bilo prijetno toploK 13,)
Po modernizaciji so se po končanem delu morali umiti vsi delavci. Vdjalo je: »Da je
za mdarja konec šihta, ko pride iz kopalnice.«l40 V modemi kopalnici na Glančniku in
tudi v Heleni so kopalnico imeli urejeno tako:
Ko je delavec vstopil v zgradbo, je vstopil najprej v garderobe. Tam so visele
železne verige s kavlji - »aufzugi«, na katere je obesil svojo umazano obleko in škornje,
s kavlja pa vzel brisačo. Vsak rudar je imel dva ))aufzuga<(. Nala je šel naprej v osrednji
del, ki je bila kopall1ica. Tam se je moral un1iti ter nato nadaljevati pot v tretji del, ki jc
bil druga garderoba. Tam ga je na kavljih čakala »civilna obleka«, ki jo je zjutraj obesil
tja, oz. ko je začel službo. Sedaj je oblekel čis to obleko na čiSla telo ter lahko odšel
domov. I .I !
Nadzorniki in drugi vodilni delavci so imeli to podobno urejeno, le da so bile
njihove garderobe in kopalnice ločene od kopalnic delavcev. 142
3. Spotoma v gostilno
Pri rudarjih, posebno starih, je bila navada, da so domov grede zavili še v kakšno
gostilno. Dohni blizu Helene, kjer je večje število gostiln, so rekli celo so!.zna dolina l .B .
V Helet1i so rudarji po koncu službe odhajali v staro planinsko postojanko Helena v
Podpeci, imenovano rudi »menz<t«. Tam so, preden so odšli domov, popili glažek
»rujncgaK Najraje so pili »)kavbojca«. ki je bil mešanica malinovca in »šnopsa{(.
Velikokrat so t:un ostali do poznih večernih ur in njihovi otroci so morali hoditi ponje.

11~

IV,
137
11K

1.1')
I~O

Ul

U:!
I~'

"uc Fr:J.nc
I.eJnik, Štefan.: {\k~.icfl 1~94: O pnJnbi in prctck1o~ti ... o :ilr. 93.
Pungartnik {\I!had
3n!) let mdiški ruJniki ", str. 230.
t...ldan;;ck C njko
Pungartnik t-,·tih:ld
Md:an~ck GOlim
Punl:,r:trtnik Mlhad
Ku:-:man Marku
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»Navadno smo iz jame prišli že ob 12 15 (informator je delal v rudniku, ko je bil star
19 let op.av.) čeprav je bilo pri nas uradno konec »šihta( ob 13 h . Moj oče, ki je tudi delal
v jami, bi moraI biti doma že ob 1h do 1JU, ko je mama pripravila kosilo. Malo sva še
čakala. in ko se je začel bližati večer in je bila mama že v skrbeh za očeta , sem se moral
hitro obuti in iti pogledat kje je oče . »Menz3« je bila nekaj minut hoda oddaljena od nas
i.n po poti sem skoraj vedno tekel. Ko sem prišel do tja, sem ga ponavadi našel ob pijači
pri kartanju z drugimi rudarji Z roko pod pazduho. podpirajoč očeta, sva tako skupaj
odšla domov. Posebej sem moral paziti pozimi, da sem prišel pIavi čas, da ne bi pijani
oče s lučajno zmrznii«.I""

Zaključek

V svoji raziskovalni nalogi opisujem rudnik in rudarjenje predvsem v obdobju po letu
1945 in to pretcžno s pogledom Mežice, kot najpomembnejšega mesta za delo rudnika
in življenje rudarjev, zato bi za del zaključka podal še pogled na dogajanja v Mežici po
dnlgi svetovni vojni in primerjavo s časom pred njo.
Z letom 1945 se je končala svetovna morija in se je za Slovence Ougoslavijo) ter s
tem tudi za Mežičar;e pričel Dek nov družbeni red, ki jim je bil v stari Jugoslaviji
nepoznan.
Vsi sloji prebivalstva so naenkrat postali uradno enakopravni. Prejšnje razlike med
gosposkim centrom in revno okolico se ni smelo več čutiti .
Resnici na ljubo je treba povedati, da je v Mežici živelo pred vojno nemško in
anglcško vodstvo ter nemško in slovensko uradništvo, ki je velikokrat živelo vzvišeno
glede na številčne ruda.rske družine in revne kmete ter bajtarje. Poleg njih je bilo v kraju
tudi veliko rudniških delavcev. Njihove plače so bile upravičeno med najvišjimi v
državi, zato jih je tudi okoliški kmečki živelj gledal bolj po strani.
Finančna moč rudnika in politična moč rudarjev je vidna med drugim tudi v
izgradnji mežiške šole leta 1926, ki je bila za tedanje čase ena največjih, najlepših,
najmodernej ših ... Poleg tega je bilo v Mežici močno razvito kulhlrno življenje z
Narodnim domom, ki je imel veliko dvorano . Imeli so tudi letno kopališče z velikim (33
m) in malim bazenom, stadioD z atletsko stezo, tenis igrišče, ...
Po vojni se je v Mežici še z večjim zamahom nadaljevalo kulturno in športno
življenje, vse temclječe na amaterskem delu njunih ljubiteljev.
Z dvigom življenjskega standarda, spremembo politične miselnosti, odvzemom
občine in s tem marsikatere krajevne dejavnosti, sta pričela vnema in denar za družbeno
dejavnost kopneti.
Rudnik je zaradi izčrpanih zalog vedno bolj pešal, oblast pa ni imela razumevanja za
njegove tegobe in pravočasno ukrepanje.
V zgornji Mežiški dolini niso ustanavijali novih manjših podjetij, ki bi lahko
zaposlovala ženske in bila nosilec novega razvoja v kraju. Prav zato je propad rudnika
ves rudarski in z njim povezani živelj prizadel kot infarkt.
Z velikimi napori se zgornja Mežiška dolina. ki je živela pretežno od rudarstva,
zopet postavlja na svoje noge v okviru novih občin.
1 4~

PovsoJ J:mko
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V tej nalogi sem obdelal področje delovnega procesa rudarja. Izkazalo se je, da so
nam rudarji pustili mnogo svojih pridobitev, čeprav se večine teh ne zavedamo ali pa so
jih od rudarjev prevzeli drugi , ki jemljejo zasluge za le-te. Rudarji so bili tudi zelo
napredna deJavna skupina, ki je bila zelo dovzetna za novosti Na njihovo kulturno
razvitost pa kaže tudi množina narodnih in umer.nih pesmi o rudarstvu.
S tem prispevkom je zapisan le majhen delček tega, kar so nam zapustili rudarji. Da
zapišemo njihovo celotno zapuščino bo potrebno vložiti še veliko dela in truda. Zato
oSlajajo ne.raziskana še številna področja: rudarjeva vloga v kraju in različnih dmštvih,
krsti, poroke, pogrebi, družinsko, cerkveno, politično in društveno življenje, prehrana ...
Rudarska dediščina pa osraja, pa čeprav jo prepoznajo Ic redki ...

SREČNOI
Pred rovom ml/tna lifina,
[redi lt1ine je bereda,
rudarjem pomeni v[e,
lo je bmda: "sRE ČNOI«.

(RUDARJl!, ROZAlJ]A LESAR, STR. 348)

Seznam informatorjev:
- PUC FRANC; upokojeni geološlci tehnik, intervjuvan meseca oktobra
1998 na domu
- LEDNIK ŠTEFAN; upokojeni elektroinženir in zbiralec gradiva o
rudniku, intervju opravljen meseca decembra 1998 v stavbi družbenega
doma v Mežici
- DRAKŠIČ MAKS; upokojeni kopač - miner; intervjuvan meseca
februarja 1999 na domu
- MAUKO MARJAN; upokojeni rudar; intervjuvan meseca februarja 1999
na domu
- KUZMAN MARKOj vodnik po jami in nadzornik, intervjuvan meseca
marca 1999 v stavbi muzeja rudnika Mežica
- PUNGARTNIK MIHAEL; diplomirani geolog, intervjuvan meseca
marca 1999 na delovnem mestu
- POVSOD JANKO; začasni delavec v jami. intervjuvan meseca marca
1999 na domu
- ERJAVC ŠTEFAN; upokojeni kopač - miner, učni kopač, intervjuvan
meseca marca 1999 na domu
- MELANŠEK GOJKO; sin jamskega nadzornika, sproti pomagal pri
n.logi

157
\

•

POD RAZTEGNJENIM HRIBOM - V PRSTENEM TELESU JE KRAJ ČUDOVIT

Slov;uček

neznanih izrazov
1.
2.
3.

ame.rikaner - ameriški način vrtanja vrtin, paralelni način vrtanja
aufcug (J\ufzug, nem.) - veriga s kavlji, na kateri je und rudar obešena
svoja oblačila
bcrglcrlinge (Berglehrling, nem) - rudarski vajenec, star od 16 do 18
let

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
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durck - vrsta igre s kartami
fajnt (Feind, nem.) - sovražnik
farba (Farbe, nem.) - barva
ferlcscimcr (Vedeszimmer, nem) - k.liCal113 soba
firšrcnštehar (Firs t, nem.) - dolga lesena palica s kovinskim koncem za
obt.rkovanje
fortne - v hlod vsekane stopnice
Gluck atif - star pozdrav, ki pomeni podobno kot srečn o
gvišno - sigurno, gotovo
holcar (s Holz -les, nem.) - drvar
jamšarica - svetilka na repično olje
k nucu (iz nem. nutzen) - k potrebi
knap, knapič (Bergknappe, nem.) - rudar
kroca (Kratze, nem.) - rudarska motika
lampa (Lampe) - svetilka
nafi1ati (fi.illen, nem.) - napolniti
Ducati- potrebovati
olear (Holz - les, nem.) - drvar
pauce (Bauer, nem.) - kmet
perkajzl (Bergeisen, nem.) - kramp, uporabljan za obtrkovanje
priti na šus (iz nem. Schufi) - priti na strel; v trenutku, ko razstrcljujcjo
pude (Bude, nem-.) - lesene ute, ki so si jih v jami postavljali rudarji
pucbl (pulver, nem) - smodnik, razstrelivo
rufcimer - enak izraz kot frlescimcr
rulcrlinge - vajenec na priučevanju, star nad 18 do 20 let
saturnizem - zastrupitev s svincem
sprobati (probieren, nem.) - preizkusiti
šale - poševna dvigala v rudn.iku
šiht (Schicht, nem) - izmena, delo v izmenah
šinfati, šimfati (schimpfcn. nem.) - kritizirati
šlomast - zmeda
šlosar (Schlosser, nem.) - ključavničar
špancirati (spazieren, nem.) - sprehajati se
šula (Schutt) - sipina
tesarbe - visoki odri namenjeni za doseganje rude na višjih
predelih
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38. tregl (frage, nem.) - nosilo, kovinska nečka, ki so uporabljali za
zajemanje rude s tal
39. unt - rudarski voziček, hunt
40. zafrlezati (Vcdesung, nem.) - zapisati, popisati
41 . zajla (Seil, nem.) - zelo debela, kovinska žica iz večih tanj ših žic
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HERRLICHE GEGEND AM FUB EINESAUSGEDEHNTEN BERGES

Zusammen/assung
Der Bergbou im oherm Mežatal stirbt allmiihlich ah, und tJ gibi immer Wet/Igr,- Menschen, die sid)
nod) an den harten Brotenverb des Bergmanns erinnern. Der Bei/rog s/elit das Leben der Berg/eute bei
der Arbeit im Ber;gwerk und bei der AtikI/nji am Arbeiliplatz dar, ih" Uihne. AUJbiJdJmg und
UngliifksJalle, Sicherbeits· IlIId Rtltungsdief1Jt, Be~:iehullgell tp'ischen Arbtitern tllld Vorgesetztm,
Materia/transport u. o. m. Die meisten Angaben wurden durch Gesprache mit Itifonnaloren und
Einsi"ht in Archil/materialgewonnen. Der Schwerpllnkt liegt in der Sfhilderung der Verhil1tniISC fIOC/;
1945. Die Ergebniue hohett ge~igt, daJ! die Berg/eute im aberm Mežatal for die Neummgen, die in
den Arbeilsprozeu eitrgeflihrt ulJlrden, sebr empfong/ich woml. Der BemJ dej Bergmanl1J IVar schwer,
der ArbeitsproZefJ forderte tliel Genauigkeil, AufmerkIamkeit, phyRJChe Kraft und Gedu/d. Die
Berg/eute ItIaren meiJt einJache BauernburJchen, die den BergmannJbemJ er/ernten. Die DarJtellJmg
umJaJJ/e nur das Gebiet der bergmiinnischen Arbeit und der damit direkt zusammenhiingcndm
Aktivilii/en, UJcihrend die Rolle der Berg/eute im Ort, ihr vereinsmiij1iges, po/ilische.r und kirchliches
Leben sowie lVohnung, Erniihmng, Bek/eidung u. d. noch Gegensland kiinfliger UntcrJucbungen
bJeiben.
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Zmago Žari

SKRITI ZAKLADI - MINERALI KOROŠKE
ZBIR.INJE MINERALOV - ZAKAJ'
Človek je zbiralec, odkar obstaja. V vsej svoji zgodovini jc vedno nekaj zbiral. Seveda v
začclku 11.1 zbiral z namenom ustv:lrjanja zbirk, ampak zalO, da bi iz kamenja, ki ga jc
našel, izdelal kamnito orodje in orožje, s katerim si je zagotavljal preživetje. t-.Io[ska in
kamena sol sta služili kot začimbi in konscrvacijsko sredsIvo za žlvih
Skozi dolga obdobja je :tbiral rožen cc. aharc, obsidian in druge vrstc kamnin, ki so šc
danes priljubljeni primerki v vsaki mineraloški zbi.rki. Č lovek jc verjetno že v kameni
dobi pričel s poskusi rudarjenja in pri tcm naletel na (lide, ki so mu omogočile napredek
pri izdelavi orodja in orožja. Vzporedno je pričel izdelovltti razne ornamente in nakit, ki
ga Je izde10val iz lepega kamenja, kristalov in kovin.
Ob nenehnem povprašev,lOju po uporabnih izdelJcih in nalatu je naprcdovalo rudi
znanjc o pridobivanju in predelavi kovin in nakita. Znano je, da so žc v antiki nastajale
plve zbirke nakita in mineralov, zelo razvito je bilo kiparstvo. Še danes ni dokončno
pojasnjen način pridohivar:ja in obde1ave grarutnih blokov, ki so jih uporabljali za
gradnjo piramid v Egiptu. Se manj so si strokovnjaki enom.i pri tehniki gradnje le-teh.
Lepota in preciznost izdelanega nakim in Tutankamonove maske pa šc danes
prcdstavlja vrhunec rokodelske umetnosti.
Znanstveno raziskov:llno delo na področju mineralogije je doživelo pravi razmah v
zadnjih dvesro letih. Sistema Učne in regionalne zbirke so nastale predvsem v muzejih 111
na univcrzah. Lcpota mineralov je privlačcvala vedno več posameznikov in nekateri so
si ustvarili zelo bogate in dragocene zbirke. Danes jc v več i ni evropskih dežel zbiranje
tnin cralov zelo razširjen hobi. Tudi pri na s v Sloveniji ima zbiranje mineralov dolgo
tradicijo. Prvo pomcmbncjšo zbirko z okoli 5000 primerki mineralov in mdnin je zbral
baron Ž iga Zois (1747-1819). i\lanjši del zbirke je še danes na ogled v Prirodoslovnem
muzeju v LjUbljani.
Raznobarvnost mineralov, njihova estetika in raznohkost krlsralnih oblik V'.lbujajo
pri ljudeh željo imeti doma tako lepe in čudovite stvaritve nar:lVC. Še posebno
zadovoljsh'o in uži,ek nudi pogled na mineral, ki ga sami najdemo v naravi. Odločitev o
zbiranju mineralov in sis rematik.i je prepuščena vsakemu posamezniku. l\·l nogi se
odločajo za lokalne zbirke, ki so finančno dostopnejše. i\lnogo dražje so sistematične
zbIrke posameznih skupin ali razredov mineralov iz celega sveta, ki imajo seveda večjo
znanstveno vrednos t. Ker je prostor za privatno zbirko vedno problem, je moderno
zbiranje v prozarnih plastičnih škatlicah imenovano ))tnikromount«, še posebej zato, ker
je večina mineralov le v mikrokristalih. Večje število zbiraleev se povezuje v društva, ki
širijo splošno in posebna znanja o mlneraWl. ~lnogi nudijo minerale na borzah
mineralov, ki jih jc v današnjem obdobju zelo veliko. Na takih borzah mineralov je
mogoče na najla:iji način priti do čudovitih mineralov iz celega sve ra.
Ker je včasih človek živel v skladu z naravo, je Illdi črpa l svoje znanje in energijo iz
nje. Fenomen zdravljenja bolezni s pomočjo energije mineralov je zbrllla in opisala pred
skor!lj 800 leti Hildegard von Bingen. V zadnjih letih je zaradi vedno večjega
povpraševanja zapel v modi zdravljenje z minerali. Tako imenovana ezoterik;,. je
poskrbela za proučevanje zdravilnosti in energetske vrednost.i krisralov, obudila znanj:l
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iz starega veka ter povzročila pravo ekspanzijo kupovanja
kamnov in m.ineralov.

najrazličnejših

vrst lepih

lvlINElv\U lvlETAMORFNEGA IN M '\GMATSKEGJ\ KOM]'LEKS1\ POHORJA,
KOB,~NSKEGA JN IYlEZIŠKE DOLINE
Zanimiva geo!oška zgradba področja Pohorja, Kobanskega in Mežiške doline je bila že
od nekdaj predmet raziskovanj številnih strokovnjakov s področja geologije, hidrologije
in rudnih pojavov. Ker so Pohorje in Kobansko. predel mcd Dravogradom in Mežica
na severni strani fvfeie ter nekatera področja v dolini Koprivne in Javorskega potoka
zgrajeni iz najstarejših kamnin v Sloveniji, predstavlja njihova pestrost še posebno
zanimivost. Zaradi izredne raznovrstnosti kamninske sestave omenjenega področja je
temu primerno bogato področje z minerali.
Z ustanovitvijo deželnega muzeja Joanneum v Gradcu 1811. lera se začnejo izvujM.i
sistematična strokovna raziskovanja mineralov na območjih, ki jih jc pokrival. Geologi
so pri svojem delu večkrat naleteli na lepo kristalizirane m.inerale. Nekaj teh mineralov
imajo šc danes shranjenih v bogati zbirki deželnega muzeja Jo:..nneum v Gradcu.
Sistematska raziskovanja so služila kot osnova za geo!oška kartiranja. 1898 je F. Teler s
sodelavci sbrtiral list Mozirje, ki zajema del vzhodnih Karavank in del jugozahodnega
Pohorja. Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije so avstrijski geologi še nekaj časa
nadaljevali začeto delo na tleh Kraljevine Jugoslavije. List Dravograd, ki zajema
zahodno Pohorje in del Kobanskega, je 1929. leta skartiral 1\. Kieslinger.
Nove geološke karte in raziskovanja so plod dela domačih strokovnjakov. Na
omenjenih področjih so bila pred in po dmgi svetovni vojni opravlj ena številna
regionalna geološka raziskovanja, ki so služila avtorjem pri geološkem kartir:tnju. 1\ vtotji
kane P.Mioč in t-.'I. Žnidarčič s sodelavci so dokončali karte v merilu 1:100.000 za
Slovenj Gradec 1978 in Ravne na Koroškem 1980. leta.
h sta rega in srednjega veka ni zanesljivih virov o rudarjenju v naših krajih. Iz
rudarskih knjig, ki jih hrani Arhiv Republike Slovenije v Ljubljani, jc razvidno, da so že
v drugl polovici 17., v 18. in 19. stoletju na veliko iskali rudna bogastva po celotnem
ozemlju današnje Koroške, kar pa ne pomeni, da pred tem ni bilo tovrstn.ih aktivnosti.
O rudnih pojavih in rudarjenju so v glavnem ohranjena le skopa arhivska poročila in
nekaj sledov rudarjenja. V opuščeni.h rovih in starih s stoletnimi drevesi prcraščenimi
haldami lahko z nekaj volje in sreče najdemo kose rude ter redkeje lepo kristalizirane
m.incrale.
Brsk..'U1je po starih arhivskih virih in literaturi pomeni pravi izziv, saj je ohranjenih
virov zelo malo, 10 področje naravne dediščine pa je med slabše raziskallimi in
publiciranimi v našem okolju.
V. von Zepharovich je v »Mineralogisches Lex.icon fur das Kaiserthwn Osterreich«
v treh zvezkih, ki so izšli v letih 1859, 1873 in 1893 popisal nahajališča mineralov za
cclomo takratno Avstroogrsko monarh.ijo. Zepharovichev popis nahajališč in rni.neraJov
je še danes osnova za vsako raziskovalno delo na terenu. r...li.neraloška pesIrost, točnost
opisov in dobro poznavanje terena in mineralov so me nenehno preseneča1i. Naši
predniki so prav gotovo zelo dobro poznali vsak kotiček, saj so odkrivali mdc in
mineralc tudi v najbolj odmaknjenih in težko dostopnih krajih.
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Po sledovih njegovih opisov nahajališč sem se odpravil rud! sam in našel večino
mineralov. Iskal sem še v opuščenih kamnolomih, cestnih vsekih, se zapodil v grape in
pO f očne struge, prehodil mnoge vzpetine in našel še nekaj novih mineralov, ki jih pred
menoj na tem področju ni našel ali opisal še nihče.

ZAHODNO POHORJE
Opis raziskovanja začenjam v Mislinjskem jarku, kjer so že od 24.10.1762 vpisana
dovoljenja v rudarske knjige. Železovo rudo so kopali na štirih rudnih poljih in imeli
topilnica (Schmclzwerk M.isling). Rudna polja so se imenovala: )Bcrgbau Reifnicher
Geube, St. Barbara StalIen, St. AnIOn Stollen in St. Adam Stollcn« (rcvir Samec). 1mena
povedo, da so rudo pridobivali na širšem področju Hudega kota in severnih pobočjih
1vlislinjskega jarka pod Kopami in Črnim vrhom. Rudišče in topiln..ica sta bib iz knjige
izbrisana 25.11 .1926.
Kamninsko zgradbo Misl..injskega jarka sestavljajo predvsem metamor[ne kamrune,
katerih predstavniki so muskovitno biotimi gnajs, d..ia[lOrit in amfibolit. Najdemo še žile
pegmatitnega gnajsa, ki jc nllneraloško najbolj zanimiv. Kot posebnost bhko najdemo
mallut, ki se zajeda v tonalit in predstavlja najmlajši različek magmatskih kamnin. Vezan
je za tonalitno magmo, ki gradi osrednji pohorski masiv.
V lVIislinjskem jarku se najdejo naslednji minerali: kremen, andaluzit, turmal..in dravit,
tunnal..in šorl..it, pirit, epidot, klorit, muskovit, biotit, adular in železovi minerali, ki so
večinoma limonitiziraru.
2. 11. 1852 so vpisali v rudarsko knjigo pravico do rudarjenja in pndobivanja
svinčcve rude na Rakovcu na Pohorju. Rudniške pravice so bile izbrisane 15. 2. 1927.
lem. Rov po imenu »Barbara Grubeo«, ki pa je zarušen, se je nahajal v gnajsll s prehod.i
v blest nik. V neposredni bl..ižini je najti veliko kremena. Kot vzporedni minerali so bili
najden i poleg galen.ita še ceruzit in piromorfit. Danes na omenjenem nahajališču ne
moremo najci opisanih mineralov. Najdejo se Ic manjši krcmenovi kristali.
Rudišče Hudi kot se razprostira na površini med Ribnico na Pohorju ln
Kaštivnikom. Rud..išče je spadalo pod :NIislinjsko upravo. 29. 11. 1871 so vpisali v
rudarske knjige pravico do kopanja magnetitnc rude še za dve rudni polji na območju
Progalovega griča (l. Magnet iz štirih cnojnih jamskih mer St. Amon) in Sv. Primoža na
Pohorju (II. Eisenstein iz štirih enojnih jamskih mer SI. Primose). Rudne pr:l\~ce so bile
izbris:me 17. 7. 1889. Rudi šče jc kontaktno metamorfnega tipa. Ruda se pojavlja na
območju skamov, ki so na kontaknt z dacitom orudeni. Dostopml sta šc dva krajša
rova, sledovi površinskih kopov pa so vidni na celotnem področju .
Na področju rurušča so bili najdeni naslednji minerali: magnetit, pirit, pirotin,
goethit-limonit, galenit, sfalerit, halkopirit, malahit, brochantit, azurit, boumonit, granati
andradit-grosular, adular, kremen, epidot, titan.it, anatas, rschermakit in rogovača.

KOBiINSKO
Na ob m očju Javnika jc več pojavov železove rude. 1891. leta so izkopali 80 ITI dolg rov,
kjer so odkopavali pirit. Področje med Ožbaltom in Remšlukom jc zgtajeno predvsem
iz metamorfnih kamnin. Osnovo tvori amfibolit. na katcrega so naložene plasti biotit.nomuskovitnega blestnika, na vse pa so naloženi filiti.
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a celotnem območju Javnika in Potočnikovega potoka je več nahajališč kremena,
ki ga najdemo v lepo razvitih kristalih. Poleg kristalov kremena se najdejo še: anketir,
sidcrir, pirit, hematit, kalcit, aragonitni ježki in kot železov cvet, turmalin šorlir, sljud.i
muskovit in biotit, epidor, titanit in glinenci v pegmat.itnih žilah.
Na Remšn.iku so 1850. Jeta odprli rudnik, ki se je Lmcnoval »Drauwaldcr
silberhaltigcr BJay, Kupfer und Zink Bergbau«. Že samo ime pove, da so pridobivali
svinčcvo, cinkovo in bakrovo rudo z manjšo vsebnos~o srebra, ki so jo topili v Ožbaltu
ob Dravi. Rov se je imenoval »Zwilling Stolleo« (Dvojčičn.i rov) v izmeri enotnega
dvojnega polja. 1892. leta so prenehali rudariti. Tudi po prvi svetovni vojni je bilo nekaj
poskusov oživirve proizvodnje, vendar 50 zaradi premajhne vsebnosti rudarjenje za
vedno opustili. Ruda se nahaja v metamorfnem kompleksu in nastopa v obliki žil. V
okolici so gnajsi. blestniki in amfiboliti.
Remšniško melišče je po mineraloški paragenezi eno najbogatejših v Sloveniji, saj je
bilo v njem najdenih v makro ali mikrokristalih 47 vrst mineralov. Poleg galenita,
sfalerita in halkopirita, ki se kot rudni minerau pojavljajo pretežno v kremenu, se hi
najdejo še naslednji minerali: samorodni baker, žveplo, halkozin, digenit, bomit,
argcntir, tetraedril, greenockir, covellin, pirit. gersdorfil, polibazir, bouroonir,
boulangerit, cuprit, tenorit, kremen, rutil, manganovi dendriti, goethit-limonit, kalcit,
braunerit, siderit, smithsonit, ankerit, dolomit, aragonit. cemzit, azurit, malahit, rosa sit,
hid.rozinkit, auricalcit, barit, anglezit, linarir, sacira, hngit, karbonatni cianottichit, zit:kon,
hemimorfit, zoisit, hrizokola in montmorilauit.
Na vzhodni strani Remšnika je bilo manjše rudišče, vpisano v rudarsko knjigo kOL
»Gmfit Bergbau«. Rudno polje so imenovali ))Johann Grubenfelde«. Tu so od 1870. leta
pridobivali nečisti grafit slabe kvalitete. Z rudarjenjem so prenehali po dmgi svetovni
vojni. Grafitni skrilavec se pojavlja v obliki leč v filihl. Se danes lahko najdemo na
območju rudokopa grafirno blato.
V bližini obeh remšniških rudišč se nahajajo pegmatitne žile, v katerih je kristaliziral
turmalin šorlit ter sljude. Vamfibolitih se najdejo manjši kristali picita in epidot, v
blcstn.ikih pa granati in muskovit.
Nad Radljami se nahajajo tako imenovane radeljske plasti, ki jih sestavlja slabo
vezani konglomerat. Sestavljen je iz delno zaobljenih kosov metamorfnih kamnin.
Najdemo šc kose ek10gita in pegmatitne bloke. V njill so kristali !Utila, epidota,
htrlnal.ina šo rUta, rogovače, glinenci, muskovit. granati pirop in almandin in omfacit.
Disu:iški jarek in Vudov porok pri Muti sta zbiralcem znana po kristalih pirira v
marmorju, ki so ga pridobivali v manjšem kamnolomu ob potoku Bistrica.
10. 11. 1866 so vpisali v rudniško knjigo pravico do odkopavanja bakrove rude na
Prcvolovem posestvu v Bistriškem jarku pod imenom »Kupferbergbau PrevolK
Rudnemu polju je bilo ime »Concordin Grubenfcld« v izmeri štirih enojnih rudnih polj.
Rudarske pravice so bile izbrisane 1892. leta, saj rudišče ni vsebovalo zadostnih količin
rude, ki bi se je splačalo odkopavati. Osnovo tvorijo kloritno amfibolitski skrilavci v
katerih se nahajajo tanke orudene žilice železavih mineralov 111 redko posejani manjši
gomolji halkopirita.
Danes so dostopni trije raziskovalni rovi. V bližnji in širši okolici najdemo
halkopirit, malah.it, azurit, devilin, kalcit, epidot, pirit, hematit, magnetit, kremen,
železovo orudenje, granate spesartin in almand.in, avgit. glinenec, klorit, lojevec,
nlrmaLin-šorlit. rogovačo in tschermakit.
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Celotno območje Košenjaka od doline Vrat do Viča ob avstrijslo mcji je po kamninski
in mineraloški sestavi zelo pestro. Osnovno kamninsko zgradbo sestavljajo klocitno amfibolov skrilavec, stavrolitov blestnik s prehodi v gnajs, a1manrunov blestnik 5
prehodi v gnajs, biotirno - klorirav skrilavec in kremena - sericitov filit. Omenjene
bmnine prepredajo žile marmorja, kvarcira in kremena. Na več mestih jc najti šibko
metamorforizir:ll1c aktinolitne skrilavec v katerih najdemo značilne mineraic.
V gozdovih so vidni sledovi pridobivanja kremena, verjetno za glažutc na Golici in
Pohorju.
Domačini vedo povedati. da so pred in med drugo svetovno vojno na Goriškem
vrhu pridobivali lojevec (iz njega se pridobiva smukec). Rov je danes zarušen. pisnih
dokumentov o obratov;lnju in obstoju rudnika do danes v rudarskih knjigah in popisih
rudišč nisem zasledil.
Večjo količino lojevca iz nahajališča pod Sv. Urbanom so uporabili domačini za
obloge krušnih peči, saj denarja za keramiko ni bilo.
Na plasteh marmorja se najdejo kristali kalcita, diopsida in večje prevleke drobnih
kristalov sad re. Vakcinolitnih skrilavcih se pojavljajo akcinolit, serpentin hozotil, lojevec,
titanit, klorit in biotit. Na celotnem območju so granati vrste almandin, stavrolit,
muskovit in bio tit, redkeje pa najdemo kremen, epidot, pirit, halkopirit, malahit in
magnetit.

MED DRA VO lN MEZO
Trikotnik med Dravogradom, Libeličami in Prevaljami sestavljajo muskovitov bio ri rov gnajs s prehodi v blesrnik, klontno amfibolov skrilavec in kremeno - sericitov
filit, vse pa prepredajo pegmatitne žile, ki so najbolj bogate z minerali.
Veliko je turmalina - šorlita, ki lahko doseže velikost do 20 cm v dolžino in do 6 cm
debeline. Nahajališče je bogato z glinen ci, muskovitom in bioritom, redkeje se najdejo še
granati in beril. V plasteh skrilavcev so manjša nahajališča želczovih mineralov, ki pa so
pretežno limorutizirana. Venem izmed stranskih pritokov Zelenobrcškega potoka je
manjše nahajališče picita.

O DRAVITU IZ DOBRaVE PRI DRAVOGRJ\DU
Svetovno znano je nahajališče magnezijevega turmalina dravita iz Dobrove pri
Dravogradu.
Dravil, po reki Dravi poimenovan mineral, je 1884. lera dokončno določil in
poimenoval G . Tschermak lz avstrijske literature je razvidno, da je že 1824. leta F.
Mohs proučeval lepe rjavo rumene turmaline, ki jih je skupno z ostalo zbirko mineralov
barona \"Vulfena (po njem se imenuje molibdenov mineral wulfenit, po katerem je doma
in v svenl znan mežiški rudnik) in grofa F. Egerja podobil graški deželni muzej
Joanneum 1815. leta. Turmalin dravit se nahaja v sljudnatem skrilavcu, ki ga je 1866.
leta ponovno analiziral von Boricky in prepoznal za margarodit (po novem margarit sljuda bisernega sijaja).
Primarnega nahajališča dravita danes ni več. Zato pa lahko s ponosom govorimo o
slovenskem mineralu, ki krasi mnoge muzejske in privatne zbirke doma in v svetu.
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MEŽIŠKA DOLINA
Med Mežica in Poljana je pas metamorfnih kamnin, sestavljenih iz zelenkastih in
violičastih filiroidnih skrilavcev, v katerih so žile diabaza. Na Hamunovem vrhu je že v
paleozoiku nastalo železovo orudcnje. Med prvo in drugo svetovno vojno so tu kopali
magnetit in hematit. Magnetitna relesa različne debeline nastopajo v diabazl1, hematit pa
nastop:l v paragenezi s kremenom. Poleg omenjenih mineralov najdemo še kremen,
kalcit, klorir in akrinolit.
Ozek pas na desni strani Meže med Mežica in Ravnami na Koroškem sestavljajo
plasti temnih filitoidnih skrilavcev tcr zelenkast in violičast filitoidni skrilavec. V
skrilavcih so leče dacita, sivi porfir in kremenovc žile. V tcm pasu lahko najdemo
kristale stavroli ta, granate, muskovit, kremen in grafit. V. von Zepharovich v svojem
opisu mineralov omenja najdbo kalcedona, hartita in hauerita v leškem rudniku.
Med Peco in Koprivno na zahodu pride v našo državo iz Avstrije pas biotitovega
granita in granodiorita z mnogimi različki ter tonalit. Na vzhodu sega pas južno od Čme
na Koroškem ter Javorja in sega do severnih obronkov velenjske kotline. Na kontaktu
se pojavljajo termometamor[ne kamnine, katerih značilni predstavnik je kordierit. Med
pasoma tonalita in granodiorita so plasti drobnozrnatega gnajsa s prehodi v blesl11ik.
Na z~lhodnem delu Čofa tijevega vrha in v dolini Javorskega potoka je v temnem
filitoidnem skrilavcu veliko diabaznih plošč. Izredna pestrost različnih magmatskih in
metamorfnih kamnin nudi možnosti za najdbe mineralov, vendar jc ta prostor
mineraloško najmanj raziskan. V. von Zepharovich v svojem opisu omenja najdbe
albila, avgita, rogovače, prehnita, titanita, stavrolita, zirkona in limonita. V zadnjem
obdobju sem našel na omenjenem področju še kristale kremena, epidot, jaspis, ortoklaz,
malahit, klorit in kalcit.
Ze tako bogato kamninsko sestavo tega področje dopolnjuje smrekovška serija
vulkanskih kamnin, v kateri 50 zastopani vložki tufa, andczitni tutit, vulkanska breča in
and ezi t. Na območju Smrekovca lahko najdemo minerale, ki so tipični za vulkanske
kamnine. Ahatne geode so lahko velike do deset cm in jih obdajajo plasti modrega
kalcedona. V nekaterih najdemo manjše kristale kremena. Kalcit, zrna stekla in plovca,
bio tit, klorit in cogovača so osnovni ll-unerali. Tipični minerali, ki so kristalizirali v
votlinicah pri ohlajevanju magme, 50 zeoliti: analcim, chabasit in laumontit.
S tem opisom zaključujem sprehod po glavnih nahajališčih mineralov v
metamorfnih in magmatskih kamninah. To pa ne pomeni, da mineralov ni možno najti
nldi dmgod. Le potruditi se je treba, malo n a tanč n eje pogledati, biti zraven pri večjih
zemeljskih deW] in vsakemu se lahko nasmehne sreča v oblik.i najdbe večjega ali
manjšega minerala. Zadnji večji gradbeni poseg pri gradnji garaž na Javorniku na
Ravnah je razkril pegmatitne žile, ki so bile bogate z velikimi muskovitnimi kristali, na šli
pa so se še rurmalini, glinenci in granati. :Mnogi zbiralci smo si dopolnili svoje zbirke z
minerali s tega nahajališča.
Za nas zbiralec so dragoceni vsi minerali, ki jii] najdemo na domačih nahajali ščih.
Mnogo se jih uniči pri gradbenih posegih, ko se zaradi nepoznavanja zdrobijo, zasujejo
ali predelajo v proizvode. NIinerali predstavljajo del naravne dediščine. Lahko smo
zadovoljni, če nam jii] nekaj uspe iztrgati naravi, preden sama razkrije in uniči to, kar je
ustvarila v milijonih let. Procesi preobrazbe kamnin in rasti novih kristalov se odvijajo
še danes, le da 50 skriti našim očem. To kar najdemo, nam pomaga razumeti sile narave
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in zgodovino nastajanja

določenega

ozemlja, ki smo ga dobili na uporabo le za kratek

čas ,
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ABECEDNI SEZNAM MINERALOV
V tem povzetku so minerali razvrščeni po abecednem seznamu s pripisano kemijsko
formulo in mincralnim razredom. Imena nekaterih mineralov so zapisana v slovenskem
jeziku, ker je njihova uporaba pri nas pogo sta in običajno znana, druga imena pa so
zapisana v skladu S predpisi mednarodne mmcraloške zveze (CNM1vt:N).

l\1incralni razredi: 1. Samo rodne prvine, Il. Su1fidi, III. Haloidi, IV. Oksidi in
hidroksidi, V. Nitrati, karbonati in borati, V1. Sulfati, VIT. Fosfati, arzenati, vanadati,
VllI. Silikati, IX. Organske spojine.

I Mineral
Adu1ar - skupina glinenci

Aktinolit - skupi.na

Kemijska formula
K AISi308
Ca2(Mg,Fe 2+)5 [(O H/ Si401112

amfibolitov

Albi t - skupina glincnci
Almandin - skupina
granati

Analcim
Anatas

Andaluzit
A nglezit
.Ankerit
Aragonit
Argenrit
Auricalcit
A vgit - skupina
piroksenov
Azurit
Baker
Barit
Beril
Biorit
Bomit
Boulangerit
Bomnonit
Braunnerit ~ 'Magnezit
Brochanrit

Cccuzit
Chabasit
Covellin

Cup[ir
DcviIlin

[(iH

Na[AISi308]
Fe3AI2[Si04]3
Na2[AISi2061* H20
Ti02
AI2[0/Si041
Pb[S041
Ca(Fe'+ ,Mg,lvln,)(C03)2
CaC03
Ag2S
(Zn,Cu)5[(0H) 6/(C 03)2]
(Ca,Na)(Mg,Fe '+, Al, Fe '+'Ti[(Si,AI)206]
Cu3(OH/C03)2
Cu
B.(S04)
Be3 AI2 [Si60181 *1/2H20
K(Mg,Fe'+' Mn2+)3 [(OH,F)2/(AI,Fe'+,Ti3+)Si3010]
Cu5FeS4
Pb5Sb4S11
PbCuSbS3
Mg(C03)
Cu4[(OH)6/S04]
Pb(C03)
(Ca,Na2,K2)(AI2Si4012)*6H20
CuS
Cu20
CaCu4+'(S04)2(0H)6*3H20
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Digenit

Diopsid
Dolomit
Epidot
Galenit
Gersdorffit

Glinenci - mcšani kristali
Grafi t
Granati - grosuhu-

Cu9S5
CaMgSi206
CaMg(C03)2
Ca2(Fe'+,AI)AI2[0/OH/Si04/Si207j
PbS
NiAsS
K, Na, Ca - AI2Si208
C
Ca3AI2(Si04)3; Ca3Fe2(Si04)3

andradit
G reenock.i r

Halkop;rit
Halkozin
Hanit
Haucrit
Hematit

Hem.im orfit
f-Iidrocinkit
1Irizokola
Kalcit
Karbonatni cyanotrichit

Klorit - skupina
Kordicri t
Kt·emcn - ah:lI, jaspis,
kalcedon,
Langit
LaumOlltit

Limonit - mcšanica

CdS
CuFeS2
Cu2S
C20 H34
MnS2
Fe203
Zn4[(OH)2/ Si207j ' H20
Zn5[(OH)3/C03]2
Cu(Si03)+n 1-!20
Ca(C03)
Cu4AI2[(0I-D12/ (C03)2 /S04]*2H20
Afg-Fe-A I- filosilikau z (OH)
Mg2A I4Si5018
5i02
Cu4[(OH)6 / S04L*2 H20
Ca 1A125i401213 + 3-4,5 H20
Fe3 0 (OH)

železovih oksidov goetbit in lcpidoktokit

Linmoit
Lojevec
Magne tit

i'vfalalut
tvIanganovi dcndrui -

PbCu[(OH)2 / 504]
Mg3f(0I-D2/ 5i40 10]
Fe2+ .Fe2

J+

04

Cu21{0I-D2/ C03]

skupno ime za mangan ove

okside
r..larRarit
:rV[ontmori1on it

l\ Iuskovit
Omfacir
Ortokbz

Pirit
Pi rop - skupina granati
Pi_rocin

CailI2f(0I-D2/ AI2Si20 10
(Na,Ca)0,3(,\I,Mg)21(OH)2/ Si4010)*4H20
KAI21(OH,F)2 / A15i3010]
(Ca,Na)(Mg,Fe 2+ ,Fe " ,Al) [Si206J
K(A ISi308)
Fe52
Mg3i112(Si04)3
FeS
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Polibazit
Prehnit
R ogo vača

Rosasit

Ru til
Sadra
Serpentin hrizo[ii
Sfalerir
Siderit
Smith so nit
Spcsa.rtin
Slavwlir
Tenaa t
T cl.r:lcdrit

Titanit.
1'schcrmakit
Tunnalin - dravit

TU1'1l1alin - šorlit
Zirkol1
Zo isit
Zveplo

!JU

(Ag,Cu) 16SI>2S II
Ca2AI[(OH)2 / AISi3010]
(Na,K) Ca2 (Mg,Fe2+,Fe H ,A I5)
(O H ,F)2/ (Si,1I I)2Si6022
(C u, Zn)2[(0I-l)2 / C03l
Ti02
Ca(SO)4 • 21-120
Mg6 [(OH)8 / Si401 O[

r

ZnS

Fe(C03)
Zn(C03)
NL13AJ2(Si04)3
(Fc 2·,Mg,Zn) 1,5-2 1119[(06 / (01-1,02 / (Si04)4t
CuO

(Cu,Fc)12Sb4S13
CaTi[O / Si04]
Ca2 (Mg, I'c 2+)5 [OH / 1110,5, Si3,5 , 011 12
NaMg3f116 1(01-l)4 / (B03)3 / Si60181
NaFc3'+ (A l, Fc.1+)6 [(01-l)4 / (B03)3 / Si60181
Zr (Si04)
Ca2A13 [O / OH / Si04 / Si2071

S

I. Uo urnonit - KII.~tiv n ik : 3 mm velik kris131 se nahaja v parageneli s galenitom in sfalcritom. Najden je bil v
ki je zn,lIIo predvsem po magnctitllcm orudenju.
Zbirka in foto: Z. ŽOr'.

rudišču.

2. Analas - rud išče Kope na Pohorju: pl""JVo prcsenetenjc in redkost predstavljajo drob ni kristali titanovega minerala.
ki ne presegajo 1111111 velikosti. MikroskopskIl fotografija: 35x povečano .
Zbirka: Z. Zori:. Foto: dr. Bl'md Moser, Deželni muzej lonnncum Gra7..
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3

3. Andaluzil- Mislinjskijarck: v bližini Slare Glažule sem v pegmatitncm gnujsu ob gradnji gozdne ceste našel krista1e
v roza barvi. ki so do 2 cm dolgi.
Zbirka in foto: Z. ŽOrž

4. Granat spcsartin - Tolsti vrh: v pegmatitih, ki se razprostirajo na širšcm področju med Ravnami in reko Dravo so
znana nahajališča lunnalina ŠQrlita. Le redko se ob šorliru najdejo granati spesartini. Velikost najvcčjega kristala na posnetku
je 15 mm.
Zbirka in foto : Z. ŽOrž
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6

5 . Turmalin šorlit - T olsti vrh: najvelji najdeni kristali 13hko merijo v dolžinu preko 20 cm in imajo do 6 cm premera.
PO večini so za radi m očni h Ickton.<;kih dogajanj napokani. Le redki kristali so gladki in imajo zaključne ploskve. Velikost
kristala je 40 x. 15 nUll .
Zbirka in fOIO: Z . ŽOrž
6. C ranat - Leše: temnordeč granat s pr:lVilno razvitimi pJoskvami rombskega dodckacdra meri 6 mm v premeru.
Zbirka in foto : Z. Žorž
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7

7. I! kremen - Leše: pravo redkost predst:lvlja visokotcmpcratumi kremen, ki je hil n(tiden v paragcncz.i
rnuskovilOlTI v ducitu. Kristal je vel ik 2 cm.
Zbirku in rOlO: Z. Žod

1.

granati

jn

8. Chabasil -Smrckove<:: v razpokah in votlinicah andezita so kriMali1.irali minem]i il skupine zcolilOv. Chabasil kristalizira
v lrigona]ni singoniji in pogosto IVOri dvojčke . Kristali so vraščen; II 15 mm VOIlinic;' dvojčka pa sta 4 mm velika.
Zbirka il1 foto : Z. Žorž
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1<1
9 . Kremen _ Koprivna: v phls!ch gnmitaje bi lu manjše pcgmatitno gnezdu, v katcrcrnjc kris\ll1iziral
ki je obložen z zelenimi krista li epidolli. Vel ikosl "raščenega kremenovega kristala jc 7 x 6 c rn.
Zbirka in roto: z. ŽOrž

mJcč n o

beli kremen.

10. Halkopirit - Ristri.~ki jarek: v kJoritne m skriluvcu se pojavlja halkopiri t ra.lpršen v manjših gomoljih in Wlih. Najdeni
velik 5 x 3 cm.
Zbi rka in foto: Z. ŽOrž
v klj učckje
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12

II . Aragonit - Potočnikov potok: amfiboli\c in biotitno - mus kovitllc blestnike s prehodi \1 gnajs prcprcdajo razpoke s
kremenom in karbonalnimi zapolnitvami . V karbonatnih zapolni!vah je kristaliziral kalcit in aragonit IJ belih ig li častih
kristalih. l>ravi posebnež je trirogi kristal aragoni ta imenovan železov cvet. ki mcri 4 cm v višino.
Zbirka in foto : Z. ŽOrž
12. Kalcit _ potok Velka (Vra ta pri Dravogradu): prozami do beli
Velikost skupkaje 7 x 7 cm.
Zbirka in fOlo : Z. ŽOrž
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ploščati

kri stali kalcita so

kri~taJizira[j

na marmorju.

13

13. Malahit - Re mš nik : pahJjačaslo zeleno svilnati kristalni skupk i so veliki do 3 mm. Mikroskopsku fotografija : )5 x
povcč:mo. Zbirka: Z. Žorž. Folo: dr. Bernd Moser, Deželni muzej Joanneum. Graz.
14, I'osnjakit - Rem.-'i ni k: tudi v svetu redek bakrov suI ral je bil do ~aj najden v rcmšni~kcm rudniku samo II eni manjši
ra zpoki. Sllctl0 modro-zeleni kristali so kriswlizirJli skupno s sadro. Vel ikost primerka na posnetku je 4 x 3 cm.
Zbirka in foto : Z. :lori.
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16
15. Rosasit - Remš nik: modro 'leleni hllkrovo _ cinkov karbonat je kri~'a l; 7.i ml v polkrogličnih ati grol.dastih skupkih,

ki ~O po večini p remščcni

l ig l ičastimi

krisl:llnimi skupki prOZOn1cga aragonita. PosnlT1c/nl krisllili rosu~ ila so veliki do 2

mm Kri.~laliliraniyrimcrck na po.~nctku meri 8 x 6 cm.
Zbirka in fo to: Z. Zor!
16. Auricalcit - Remš nik : mcd redke zelene do svetlomodre sekundltme cinkovo - bakmvc karbon3lc ~padajo polkrof.ni
iz lističev sC!itavljcni krislali auric:llcita. Kristali nc prc'>Cgajo v prcmcru 3 mm, lahko pa prekrivajo večje povrline v
ralpokah. kjer je knstallziral šc malahit, smithson;t in manganovl oksidi. DctlllJ na posnetku meri 5 x 6 cm.
Zhirka in foto' Z. Žorž
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VERBORGE NE SCHA1ZE - MINERALIEN IN KOROŠKA

Zusammell!assllng
Der inlertIJOnle geologisehe AlIJbOlI des Gebiels von Pohotje, KohanJko lind Mežalal war JchOfl sei!
jeher GegenJland /JOn Unlersuchungm zaMreieher Ge%gen, Hydr%gen Ulld IvJonloniJtln. Da PohOtje
ulld KohaJlIko, der AhJ(hnill ~iJ"hen Dravograd und Me~co auf der Nordi!ile der Meža sOIPie

einije Gehitle i11l Tal der Kopn'vna find dej j01J(}r.rki polok aliJ den iiIlu/en CU/tillen in Slawwien
a~jj,ebaJlt sind, isl ihre Vielfal! VOlI be.ronderem Inttrrut. AJtjgnmd der ollj1ergcwiihlllichtll
Verscliiedenarligkeil der Cu/ei/ustruk/u,. iJt dieses Gebiel dttnCIII.rprechend reicl; 011 Milleralim. Das
DllrclJsehen o/Ier orr:hivan'scher Quellm UlIti LiteratJlr bet/mlel deshalb eine ceh/e Herausjorderungy da
es Iehr weni!, trballene Q uellen gibI und dieser Teil des Nalllrerbes tJ' den am weniglItIt ul/lerIucnlm
ulld publiilerlen Gebietm zahlt.
v. VOli Zepharovich beschn·eb im ,.MineralogiIchen Lexicoll for das Keiurlhum OIlereich "
i,1 3 Bandm, die 1859, 1873 lind 1883 erschienen, die L:zgerstiitten der Nfineralien for die dama/ige
iistemichisch·ungaris,·he Monan:hie. Zepharovichs Aujrlellullg der VorkommCII ulld Minera/ietl sleIII
noch hellle die Grund/age Jiir jede w,sstnschaftliche Arbeil im Ge/tinde dar. Der Autor deJ Beilrags
machle sich 011 dCII SpUrtlI f)()1I ZepharovidJJ BeschreibuIIgen der ugersliillen auJ dm IVeg ulldJand
am/) die Rltisltlt Mineralitn. Er suchle allch i,1 aufgelasItllen Sleinbriichen und Slraj1eneinJ&hnilltlt,
Tobeltl lind F/uubel/en, iiberquerte zah/reiche E rhebungen lind lami noch einige !Jelle Minera/ien, die
uor ihm i,1 diuem Gebitll10ch niemand ge/unden oder beschriebm hal.
Der Beilrag behmldeil f)()r al/em MineTa/ien des melamorphtn und magmaliIfhen KOl!1p/exes
UOII PoIJo!jt, Koballsko und Nl ežalal, wahrend tine genatlere BeschreiblUtg einze/lltn Vorkommen
gelvidmel islwie beispieislJltise der L:zgersliitle du TlImra/ills Draui! (/us Dobrova bei Dravograd Der
Beilrag wird 11011 eiller Lille aller ill dem untersuc/Jlel1 Gebiel ge/uudemn Minera/ietl ergiinzl.
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Saša Djura Jelenko

ŠE NEKAJ DROBCEV IZ ŽIVLJENJA V PRVIH STOLETJIH
NA NAŠIH TLEH
ali kot bi nam ti skrivnostni (ne)znanci dobro podkuri1i pod nogami
Uvod

Zadnjih deset let so na območju rimske Colatione na več mestih potekala zaščitna
arheološka izkopavanja l, Pri tovrstnih ročnih zemeljskih posegih se ponavadi odkrivajo
zgolj manjše površine.
Tako smo tudi v letu 1999 (23. maja) po predhodnih dogovorih med lastnikom,
Zavodom za varstvo naravne in ktt1rume dediščine Maribor (go. Mi ro Strmčnik Gulič)
rcr izvajaiko del (avtorico članka) v samem cenrru Starega trga pričeli z arheološkimi
raziskavami - zaradi novogradnje močno ogroženega - dela parcele.
Do relativne globine cca. 0,30 m smo lastniku glede na močno ptekopano vrtno
zemljišče z urejenim in delno dakovanim dohodom do hiše omogočili predhodni ročni
izkop.
Dela so nato s krajšimi prekinitvami potekala do 21. 6. 1999, skupaj 22 delovnih dni.
Raziskali smo 60 m2 površine. Petčlanska strokovna ekipa je imela polne roke dela, saj
smo morali dokumentirati rimske ostaline iz najmanj dveh različnih faz (foto 1). poleg
vsega pa je bil mesec jlUllj tistega leta zelo vroč in suh .
Objekt 1 (tloris 1, foto 1)

Na vzhodni strani stare hiše smo odkrili objeki 1. Južna stranica temeljnega zidu SE 011
se je ohranila v dolžino 11,70 m, široka 0,90 m. Temelj je bil zgrajen iz večjih apnencev,
polnilo je sestavljal drobir. Večji del objekta šc danes leži pod današnjo lllšo Stari ug 22.
Temelji, kot tudi notranjost objekta, so prepleteni z recentnimi kabli za elektriko,
vodovod in meteorne vode. V notranjosti smo odkrili odlomke rimskih keramičnih
posod (T.4:8) ter bronast novec 2 .
Ob severnem vogalu sodobnega stanovanjskega objekta se je čez temelj SE 011
(objekt 1) kot tudi čez temelj SE 016 (objekt II) proti jugu širila ruševina - kamni'"
groblja iz manjših lomljencev in prodnikov (SE 012, 012a). V njej smo odkrili drobne
arheološke najdbe (r. 5:3,4,5).
Objekt II (tloris 1)

Pod objektom 1, oziroma tik ob njem, je ležal objekt II, ki ga je sestavljal v suhi tehniki
grajen temelj zidu iz sivih drobnih lomljencev in posameznih prodnikov, še nekoliko

Djura.Jt:knko, 1997, 117 ss; DjumJdcnko, 11)1)8, geslo Stari trg, 114·117; DjuraJc1enko, 1999, 17 - 23;:-.:\
literaturo gkj: Strmčnik Gulič, 1995, 50 - (i(l ,
:! O:i.g:m in močno i:-.mbljcn 1l0\'t:C jc: bil žal nedoločljiv. Vse to novcc jt: določil /\nun:! Šcmrm" Na tt:m
mestu st: mu k1lo zahvallujt:m.
1

st:lft:j~()
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d~ljŠl,

q. 12,50 m ohranjen v dolžino in 0,70 ITI v širino. G lede na njegovo dolžino in
pron se\'e ru gre mogoče za ahodni temelj zidu.
Na Južnem koncll sta se temelja SE 011 in 016 skoraj prcknv:lla, proti severovzhodu
pa st a bila n:l ITIzdalji 11 m že vsak sebi, oz. postavijcnn trdo drug poleg drugega. To
POI11CIU, d:l se jc mlajši temel, SE 011 deloma naslonil na starej ši temelj SE 016.
nad:llj cv~U1J C

Objekt III (tloris 1, foto 2)
Šc nnprcj proti vzhodu se jc na objekt 1 (?) navezoval oblekI III, od katerega smo delno
Izkopali severno ln lužno frolHo tcr thk SE 015 tZ apncnbsllh oblic (fo lo 2). Na
zahodni strani se jc na slanjal na zid SE 016, ki prip;Jda objektu II. Pri čiščenju oblic so
se pokazali odlomki keramičnih posod (f. 8: 5,6), na katere smo šc v večjem številu
naleteli tudi po ods1.rannvi thlb SE 015 - v plasti SE 009 - poleg preproste kuhinjske
tudi boljšo namizno lončenino (T. 1 : 1 -4~ 2:3-10), dalje odlomke stekleni čke (T.2:2) in
koščeno Iglo z odlomljeno glaVICO (f. 2: 1) .
Nckoliko globl,e smo v plasti SE 009 odkrili še odlomke uvožene tcrrc sigi latc
[1'.3: 1)dcl okenskego steklo (l'. 3:3), zanimiv glinen pokrovček okrošen z vbodi ter dvo
odlomka sreklcJ11h čaš (T. 3:4,5). Podobna situacija jc bila severno od recemnega vkopa
v SE 005 (r. 8: 1), le da se m dak ni ohrarul ali pa ga mdi prvotno ni bilo.
G lede na vzporedno porekajoč Zidec (predelni remelD SE 022 (dons 1), ki Je zgrajen
čez temelj SE 016, izgleda, kor bi bila objekta 1 in III sočasna in mlajša, objekt IT pa
vsekakor starejši.

Posebnc stratigrafskc enote
Rccentni posegi so šc večjo škodo povzročili na severni strani hiše Sla n trg 22. Tako v
tcm trenutku ni moč natančno ugotoviti, kje se je objekt J na severni stranj končal. Prvič
pa smo kljub intenzivnim ad1cološkim nadzorom v zadnjem desetletju v (ob riu odkrili
oSfllnke antičnega ogrevalnega sistema - t.i. hypokavsta (SE 029; fOTO 3; 1'. 4: 3-5).
IIypokavst je n:l Južni strani omejeval maltni zidec, ki je potekal v smeri
severozahod - jugovzhod šlOne 0,20 m, višlI1e 0,13 m. V dolžino se JC ohnlnil 2,55 m,
nadaljeval pa se je še naprej proti cesti. Na notranji strani je bil ometan. Zidec se je
končal ob zidu SE 011 - ru pa bilo moč razjaslllO ali se je n:ldaljeval d:tlje pod njim.
Glede na ohranjeno višino je lo manj verjetno. Preseneča nldl nenavadna sme r Zidu v
pnmerjavi z ostalun ohranjenim temeljcm.
Prou severovzhodIlI smeri so se nizati trije opečnati platojčk.i (pt1ac?) v vciJkosti 0,32
x 0,32 m, med njimi je bilo 0,27 m prostora. Opcke so bilc dokaj razdroblJcne, pod
vsako opeko se jc širila I - 2 cm debela plast žgarune - zgolJ pod opeko, ne pa tudi okoli
nJc.
Zal jc ra enkratna najdba kazala kaj klanno podobo, saj Je bila prav preko centralnega
rimskega ogrevalnega sistema položena betonska ccv (foto 3).
V tem delu smo zasledili še nekaj manjših jam in slojk, tcr sa mo še v temeljih
ohnmjenc zidovc, ki jih bo verjetno moč povezati z enim od raziskanih in prcj
omenjenih objektov. Veni izmed jam (SE 028) smo odkrili novec Gordianusa III.
daman v leti 243 - 244 n. št.
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Oblike in ocnamentalne prvine posebnjh arheoloških najdb

prinašam samo izbor najznačilnejših in najbolj izpovednih ko sov. Veliko
drobnih arheoloških najdb predstavljajo keramičn.i odlomki posod iz rim skega
obdobja. Pa vendar smo med njimi zasledili nekaj prazgodovinskih najdb , kor so
pr os t oro čno izdelana čaša iz SE 008 (T. 4:6) in pa kar trije odlomki grafi tnih posod odlo mka ustja in dna (T. 6:3,4; 4:8), ki pripadajo latenskemu obdobju. Grafitni kosi so
tudi zato nekaj posebnega, ker so najdbe iz latenskega časa na Koroškem zgolj
s poradičn e 3 in kakšne močn ejše poselitve ob današnji stopnji raziskanosti ne poznamo.j.
V

poročilu

veči n o

Med oblikami daleč prevladujejo lonci (T.l:l; 2:5,8; 4:5; 5:3; 6:1,2,7; 7: 1,2,4; 8:5), lon č ki
(r. 2:7; 4:1,3; 8:2), ki jim sledijo sklede, skodele in čaše (r.l:2,3; 2:4; 3:1; 6:6; 8:1,3),
krožniki (r. 1:4; 2:3,6; 4:2), ,rinožniki (r. 2:10; 4:4) in polaov (r.3:2).
Pri krašenju posod z različnimi tehnikami prinašam motivni izbo r plitvo narebrenih
vra tov oz. ramen (r. 2:4; 4:1 ,3); ustje razčlenj eno z odtisi (r. 4:5); kol ešček
(r. 2:9); glavničenje oz. m et ličenje (r. 5:1; 7:1); horizo ntalno vzporedno žlebljenje (r.
2:7; 5:2; 6:4,7); bradavičke (r. 2:4; 8:2); aplicirano razčlenj eno reb ro (r. 5:3); vrezano
valovnico (r. 7:3; 5:3); relief (r. 8: 1); vrez (r. 8:3) in niz vbodov (r. 3:2). Veči na
izbranih rimskih posod ima glajeno površino.
Interpretacija drobnih najdb
Oblo izvihana ustja loncev z oglati.m zakJjučkom (T. 7: 1,3 - tip 3A po Pahiču)$ so
značilne oblike, ki koreninijo že v predrimskem času, pri nas pa se pojavljajo od sr. 1. st.
pa vse do 3. st., najpogoste pa predvsem v 2. st. n. Šl 6. Pogosto so okrašeni z
metličastim okrasom in pomenijo izdelek domačih delavnic. Značilni so za
vzhodnoalpski prosto r, nastali pa so po predrimskem izročilu in so se dalj časa
uporabljali.
Odlomek skodelice z navzven zavihanim, vertikalno odebeljenim ustjem (T. 8:4) po
analogijah iz Zgornjc Veličine datira v 2. pol. 1. do 1. pol. 2. st. 11. šr.7
Ploske krožnike so po barvi žganja in na činu izdelave posamezni avtorji prisojali
ra z li č nim obdobjema. Skupina rdečih krožnikov bi sc naj pojavila prcj kot krožniki iz
sive gline. Rdeče žgani naj bi se razširili na področju severozahodncga Norika od zadnje
četrtin e 1. st. naprej. O d 2. pol. 2. gotovo pa od 3. st. o. št dalje so jih nadomestili sivo
žgani krožniki. Naši trije krožniki so sivi (T. 1:4; 4:2) oz. z rjavim premazom (T. 2:6).
Oranžno žgan in nedvomno najstarejši ploski krožnik jz Colatia je tisti na T. 2:3.

J Kdt~ki

novec iz Lq,'11n, ki b>:l hrani PM Celje, inv. ~t. 10 - Pahič, 1975. 276; kdt~ki srebmik I'l. Colatin ?:
napisom t\tta, ki je za~cl nn Pragen;ko - Pnhič, 1975, 277; mnli noriški ~ n: bmik iz Sokličeve zbirke tipn
MagJalcn~bc rg, brez naju i~č nih podatkov - Djurn Jelenko, 1997, 16 1, T. 2:.7. K<lj pa lI~pominski novcc
Ab.nPPC, kovan v 3. - 2. ~ t. pr. n. ~t."? - v Srrmčnik Gulič, 1981,367.
4 Pahič, 1975,277 - o Schmiuovcm grnui~ču ?: objnvami.
5 P:thič, IlJHO, 93.
(, Koprimik, 1995, 65,66; T. 1:3; I();S.
7 Koprivnik, 191)5, (i9; T. HU .
H Koprivnik, 11)1)5,69.
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Podobnega so našli prav v Colanu, grob 19 in sodi v
velja za Benedik(lII.

"Hadrijanova

čašo"

končna

obdobja l. st. o. št. Enako

(f.8:2) že dobm poznamo, saj so jo kolegi v Colatiu odkrili že

dvakrat. V grobu 7 11 in v grobu 1/ 1977 - plinovod l2• Casovni razpon govori za obdobje
od sr. 1. do l . pol. 2. st. n. št.
Ročajasra skodelica tankih sten okrašena z vrezi (r. 8:3) sodi po analogijah na
prehod med 1. in 2. st. n. št.]) oz. v 1. pol. 2. St. 14 in pomeni uvožen kos severnoitalske
proizvodnje.
Med mlajše na selbinske predstavnike sodi skJeda na T. 1:3 jz začetka 3. st. IS in že
1:4; 2:6; 4:2) . V okvir 3. st. z mogačim
omenjena krožnika iz obdobja 2. - 3. st n. št.
nadaljevanjem tudi v 4. st. n. št. spadajo tudi lanei s sedlas to vboklim notranjim robom
ustja, ki jc lahko različno odebeljeno (T. 1:1; 8:5).
Novcc Gorelianu,a lII. iz let 243 - 244 poznamo v podobni verziji (z letnico 241)
tudi iz Sokličeve zbirkel", Skupaj Z nedaleč stran odkritim novcem Gallienusa (260 268)17 potrjujeta domnevo o poseljenosti tega dela tudi po markomanskih vpadih.
Datacijo keramičnega gradiva pot.rjujejo odkriti odlomki steklenih posod. V 2. poJ..
1. in prehod v 2. st. n. št. tako spadata odlomka srekleničke na T. 2:2 in ostenje [Cbr3Src
skodelice na T. 6:8 111 ,

ef.

Ob koncu
Nedvomno smo Z lanskoletnimi raziskavami prišli najbližje središču rimske naselbine,
zarore; ne presenečajo odkrite os taline iz najmanj dveh različnih obdobij. Prvo iz
končnega obdobja 1. st. in 1. pol. 2. st. n. št. in druge, kot kaže pomat:komanske faze s
poudarkom na 3. st. Stavbne ostaline (temelji) so se med seboj prepletale, odkrili smo
prostor, ki je bil ogrevan. Širil se je naprej proti cesti Slovenj Gradec (zadmga) - Stari trg
in ni izključeno, da šc dalje preko ceste proti Karnerju aupitrovo svetišče).
Latenske najdbe grafitnih kosov keramičnih posod širijo spekter dosedanjih najdb.
Obstoj keltske naselbine v neposredni bližini je tako prav mogoč, seveda se poraja
vprašanje o povezavi s Schmidovimi objekti na grajskem pobočju, ki jih je prisodil v 2.
st. pr. n. št.
Naše raziskave so šc enkrat potrdile pravilno usmeritev v prizadevanju stroke po
popolni prepovedi novogradenj v samem centru rimskega Cola na.
Pri teh posegi h se namreč vsakič znova uničujejo dragocene ostaline iz rimskega
obdobja, s tem pa izgubljajo neprecenljivi in vedno redkejši podatki iz naše preteklosti.
Colatio je bil krajinsko središče in če hočemo ohraniti ro dragoceno zapuščino v vsej

Strmenik Gulič, 191:11,349, 3M" T . 2:7
Koprivnik, 1995,69, '1'. 11 :7.
11 Strmčnik Gulič, 1984, 187, T. 7:13.
12 Stnnčnik Gulič, 1981 , 3@, 368, T . 1(,;4.
Il 'J'u~ck, 19%,212, T. 1:4; 8:2,3.
1-' Strmenik (i~llič, 19tH, 3(,7, T . 4:7.
l ~ Strmčnik Gulič. 19H4, I!:SCJ, T. 8:2; DjurnJclcnko, 1997, T. 3:5.
1(, DjurnJdenku, 1997, 161.
17 DJuF.lJclcnko, 1997, 12(1.
IH Za prij:I;.o:no pomoč pri uoločitvi !\tck1cnih kO!\Q\' se ;.o:ahvaljuj(,·m Ireni 1...:I.1::lr.
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svojI avtentičnosti (kolikor jc je sploh še ostalo), bo potrebno zavzeti do tega problema
povsem nove dimenzije (npr. ustrezne sankcije za kršitelje).
Del arheoloških nepremičnjh oSlalin bi lahko ll[cdili kOf arheološki park. Starottiani
- Slovcnjgradč'lni bl lahko na to svojo kulturno dediščino gledali s ponosom, nc pa jo
občutili zgolj kot breme.
Vzgled sodelovanja in upoštevanja strokovnih usmeritev sta prav la5tmb
obravnavane p.:trceie ga. "Marija Areh in g. Blaž Denkov. Za njuno potrpljenje 111
gostoljubnost se jin-la na tem mes tu v imenu celotne ekipe iskreno zahvaljujem.

Katalog
1zris arheoloških predmetov: A. Gjura

Kraticc:

h,.
hor.
kv.
T.

pr.

lJe/

JE
V
akt"o fI.

fragment, i,'1
igOr. zgornji. a
horizontalen,i,a
vtrt. vertikalni. a
kvadrant
zdr. zdrobljen
rckonsrminm premer
o. uiš. ohranjena višina
velikost
ruJ. prof rušenje profila
stratigrafska enota
TJ lera sigilata
vzhodni, a
J severni, a
akccsljska številka, KPM Koroški pokrajinski muzcj

Tab ela 1

J.

2.

3.

4.

Feg. zgor. dela lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: črna; otip: raskava;
plJmcs: sljuda. kremen; mere: r. pr. lIslja 21,2 cm; lega: kv. 1.2; SE 9, pod tlakam
SE 15; ake. št. KP~1 SI. Gradec: 13.
rrg. ustja trinožnika ?; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: črna; otip:
ras kava; primes: sljuda; mere: r. pr. ustja 22,2 cm; Icga: kv. 1,2; SE 9, pod tlakom
SE 15; objekt IlI; ake. št. KP~1 SI.. Gradec: 5.
rrg. ustja z oSIcnjem sklede; material: glina; izdclav~l: na veetenu; barva: črna; otip:
gladka; mere: r. pr. ustja 27,0 em; lega: kv. 1,2; SE 9, pod tlakom SE 15; objekt III;
ake. št. KPM SI.. Gradec: 4.
Feg. krožnika; material glina; izdelava: na vrctenu; brnva: siv premaz; otip: gladka;
merc: r. pr. ustja 28,0 cm; lega: kv. 1,2; SE 9, pod tlakom SE 15; objekt: III; ake. št.
1(]'1\I SI. Gradec: 3.

Tab ela 2
1.

IM

Frg. igle. brez glavice; material: kost; izdelava: prostoročno; merc: o. viš.5,2 cm;
lega: kv. 1,2; SE 9, pod tlakom SE 15; ake. št. Kl)~l SI. Gradec: 97.
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Frg. zgor. dela stek1eničke; material: steklo; izdelava: kalup; barva: zeleno; motno;
mere: r. pr. ustja 3,3 cm; lega: kv. 1,2; SE 9, pod cl.kom SE 15; ake. šc. KPM SI.
Gradec: 98.
3. Frg. ustja krožnika; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: oranžna; otip:
gladka; mere: o. viš. 4,4 cm; lega: kv. 1,2; SE 9, pod "akom SE 15; ake. šc. KPM SI.
Gradec: 14.
4. Frg. ustja z ostenjem !ončka; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: bradavičke,
vrezane luu;e, kanc1urc; barva: rjav premaz; otip: gladka; merc: r. pr, ustja 7,2 cm;
lega: kv . 1,2; SE 9, pod !lakom SE 15; objekt IIl; ake. Št. KP~1 SI. Gradec: 7.
S. Peg. zgor. dela lonca - ovratnikasto ustje; material: glina; izdelava: na v[erenu;
barva: rjava; otip: raskava; merc: r. pr. ustja 13,0 cm; lega: kv. 1,2; SE 9, pod tlakam
SE 15; objekt lil; ake. šc. KPM SI. Gradec: 2.
6. Feg. krožnika; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: rjav premaz; otip: gladka;
mere: r. pr. usrja 19,6 cm; lega: kv. 1,2; SE 9, pod rlakom SE 15; objekt: III; ake. št.
KP~1 SI. Gradec: 9.
7. Frg. ustja z ostenjem lončka; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: ve.rt.
žlebovi po ramenu; barva: črna; otip: raskava; primes: sIj uda, kremen; merc: r. pr.
uSlja 10,4 cm; lega: kv. 1,2; SE 9, pod clakom SE 15; objekt IIl; ake. šc. KPM SI.
Gradec: 1.
8. Frg. ustja z ostenjem lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: rjava; otip:
gladka; primes: zdr.apnenec; mere: r. pr. ustja 24,4 cm; lega: kv. 1,2; SE 9, pod
tlakom SE 15; objekt: IlI; ake. št KPM SI. Gradec: 6.
9. rrg. osrenja sklede; material: glina; izdelava: na vrctenu; okras; kole šček; barl3:
črna ; otip: gladka; mere: vel. frg. 3,5 x 3,0 cm; lega: kv. 1,2; SE 9, pod tlakom SE
15; objekr: IlI; ake. šc. KPM SI. Gradec: 8.
10. Noga trinožnika; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: plitvo narcbrena;
barva: rjava; otip: gladka; merc:.r. pr. dna 9,6 cm; lega: kv. 1,2; SE 9, pod tlakom SE
15; ake. št. KPM SI. Gr:tdee: 12.
2.

Tabela 3
1.

2.

3.
4.
S.

Frg. prstanaste noge in dna sklede; material: TS; Izdelava: kalup; barva: rdeča ; otip:
gladka; mere: r. pr. noge 8,4 cm; lega: kv. 2; SE 9; ake. št. KPM SI. Gradec: 85.
Frg. ustja pokrova; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: vbodi v vere snopih;
barva: siva; ocip: gladka; primes: sljuda; mere: r. pr. ustja 8,8 cm; lega: kv. 2; SE 9;
ake. šc. KPM SI. Gradec: 77.
Frg. okna; material: steklo; barva: zeleno; otip: gladka; mere: o. viš. 4,5 cm; lega: kv.
2; SE 9; ake. št KP~1 SI. Gradec: 76.
Frg. usrja čaše; material: steklo; barva: belo; merc: o . viš. 1,3 cm; lega: kv. 2; SE 9;
akc. št. KPM SI. Gradec: 75.
Frg. ostenja ča š e z ovratnikastim ustjem; material: steklo; izdelava; okras: 1; barva:
zeleno; merc: vel. frg. 2,4 x 1,2 cm; lega: kv. 2; SE 9; ake. št. KPM SI. Gradec: 74.
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Tabela 4
1.

2.

3.

4.

S.

6.

7.

8.

Frg. ustja lončka; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: hor, rebro na vrani;
barva: rdeč premaz; otip: gladka; mere: r. pr. ustja 8,6 cm; lega: kv. 2; SE 9a; ake. št.
KPM SI. Gradec: 84.
FIg. ustja z osrenjem krožnika; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: siva;
otip: gladka; mcre: r. pr. ustja 28,4 cm; lega: kv. 2; SE 9a; ake. št. KPM SI. Gradec:
87.
Frg. ustja z ostenjem lončka; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: plitvo hor.
narebrcno vrat; barva: rjava; otip: gladka; merc: r. pr. ustja 4,4 cm; lega: kv. 3; SE
29; ake. št. KPM SI. Gradec: 78.
Frg. ust; az ostenjem trinožnika; material: glina; izdelava: na vrctenu; okras: hor.
kane1ura na ramenu; barva: siva; otip: raskava; primes: sljuda; merc: r. pr. us~a 15,0
cm; lega: kv. 4; SE 29, opeke; ake. št. KPM SI. Gradec: 82.
F rg. ustja z ostenjem lonca ~ material: glina; izdelava: na vretenu; okras: razčlen; en o
tlstje z odtisj~ barva: rdeč premaz; otip: gladka; mere: [. pr. listja 20,S cm; lega: kv. 4;
SE 29; ake. št. KPlvl SI. Gradec: 95.
Zgor. del sklede; material: glina; izdelava: pro storočno; barva: črna; otip: gladka;
primes: sljuda, zdr. apnenec; mere: r. pr. ustja 15,8 cm; lega: kv. 1,2; SE 8; ake. št.
KPM SI. Gradec: 88.
Frg. dna na nizki nogi in ostenja posode; material: glina; izdelava: na vretenu; barva:
rjav premaz; otip: gladka; mere: r. pr. dna 4,6 cm; lega: kv. 2; SE 8; ake. št KPM SI.
Gradec: 81.
Feg. dna z ostenjem posode; material: grafit; izdelava: prostoročno; barva: siva;
otip: gladka; merc: o. viš. 2,4 cm; lega: kv. 2; SE 2; ake. št. KPM SI. Gradec: 80.

Tabela 5
1.

2.

3.

4.
5.

liHi

Frg. ramena sklede; material: grafit; izdelava: prostoročno; okras: ven. kaneIure;
barva: siva; otip: gladka; mere: vel. Erg. 5,3 x 3,5 cm; lega: kv. 3; SE 16, 22; ake. št.
KPM SI. Gradec: 83.
Frg. ostenja posode; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: hor. rebra; barva:
rdeč premaz; otip: gladka; mere: vel. frg. 3,6 x 2,9 cm; lega: kv. 5; SE 24; ake. št.
KPM SI. Gradec: 96.
Frg. zgor. dela lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: razčlenjeno ustje z
odtisi, valovnica; barva: siva; otip: raskava; primes: sljuda; mere: r. pr. ustja 12,4 cm;
lega: kv. 2; SE 12, podiranje groblje; ake. št. KPM SI. Gradec: 86.
Frg. ustja sklede; material: TS; izdelava: kalup; barva: rdeča; otip: gladka; mere: r.
pr. ustja 18,3 cm; lega: kv. 2; SE 12, podiranje groblje; ake. št. KPM SI. Gradec: 94.
Frg. ustja posodice; material: steklo; izdelava; mere: O. viš. 1,8 cm; lega: kv. 2; SE
12, podiranje groblje; ake. št. Kl'M SI. Gradec: 79.
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Tabela 6
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Feg. izvihanega ustja lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: sivo rjava;
otip: gladka; mere: r. pr. ustja 27,4 cm; lega: kv. 3; SE 22; ake. št. KPM SI. Gradec:
91.
FIg. ustja z o stenjem lonca; material: glina; izdelava: na vrctenu; barva: oker; otip:
gladka; mere: r. pr. ustja 14,3 cm; lega: kv. 3; SE 22; ake. št. KPM SI. Gradec: 93.
Feg. ustja z osrenjem lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: temno siva;
ocip: hrapava; primes: kremen, zdr. apnenec; mere: o. viš. 2,2 cm; lega: kv. 3; SE 22;
ake. št. KPM SI. Gradec: 92.
Feg. ustja dalija; material: grafit; izdelava: prostoročno; okras: hor. kanelure na
ramenu; barva: siva; otip: gladka; mere: r. pr. ustja 21,0 cm; lega: kv. 1,2,3; SE 1,5,9;
ake. št. KPM SI. Gradec: 89.
FIg. ostcnja posode tankih sten; material: glina; izdelava: na vretenu; okras:
aplicirane IUrUce; barva: črna; otip: gladka; mere: vel. frg. 2,2 x 2.3 cm; lega: kv. 4;
SE 1; ake. št. KPM SI. Gradec: 105.
Frg. ustja z ostenjem sklede; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: oranžna;
otip: gladka; mere: r. pr. ustja 10,2 cm; lega: kv. 5; SE 1; ake. št. KPM SI. Gradec:
90.
Frg. zgor. dela lo nca; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: hor. kanelu.re na
ramenu; barva: rdeč premaz; otip: gladka; mere: r. pr. uSlja 17,0 cm; lega: kv. 5; V
od SE 19; objekt: 1; ake. št. KPM SI. Gradec: 109.
Frg. ostenja skodelice; material: steklo; izdelava; kalup; okras: vert. rebro; m ere: vel.
erg. 3,3 x 1,3 cm; lega: kv. 3; SE 16a; ake. št. KPM SI. Gradec: 104.

Tabela 7
1.

Frg. zgor. dcla lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: metličast; barva:
otip: gladka; primes: zdr. apnenec; mere: r. pr. ustja 15.2 cm; lega: kv. 3; SE
16a; ake. št. KPM SI. Gradec: 103.
Frg. zgor. dela lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: plitvo hor.
narebreno rame; barva: rdeč premaz; otip: gladka; merc: r. pr. ustja 12,0 cm; lega:
kv. 3; ruš. prof.; akc. št. KPM SI. Gradec: 107.
Frg. ostenja posode; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: valovnica; barva:
rjava; otip: gladka; primes: porazna, kremen; mere: vel. frg. 3,9 x 4,1 cm; lega: kv. 3;
ruš. prof.; ake. št. KPM SI. Gradec: 106.
Frg. zgor. dela lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: svedo siva; orip:
hrapava; primes: zdr.apnenec; merc: r. pr. ustja 21 .0 cm; lega: kv. 2; SE 31 ; ake. št.
KPM SI. Gradec: 108.
črna;

2.

3.

4.

Tabela 8
1.

Frg. zgor. dela sklede; material: TS; izdelava: kalup; okras: re)jef; barva: rdeča; otip:
gladka; merc: r. pr. ustja 19,5 cm; lega: kv. 2; x 5,45 m, y -2,45 m; SE 5; objekt:
S del II; ake. š.. KPM SI. Gradec: 99.
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2.

3.

4.
5.

6.

Feg. zgor. dela lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; okras: hor. narebreno
rame, bradavičke; barva: črna; otip: ras ka va; primes: sljuda, kremen; mcre: r. pr.
listja 8,4 cm; lega: kv. 1; akc. št. KPM SI. Gradec: 100.
Feg. ostenja ročajaste skodelice tankih sten; material: glina; izdelava: na vretenu;
okras: vrez; barva: siva; otip: gladka; merc: r. pr. oboda 8,1 cm; lega: kv. 1; ake. št.
KJ'M SI. Gradec: 101.
Feg. ustja skodelice; material: imitacija TS; izdelava: na vretenu; okras: 1; barva:
oranžna; otip: gladka; mere: o. viš. 0,9 cm; leg.): kv. 1; ake. št. KIll\[ SI. Gradec: 102.
Frg. ustja lonca; material: glina; izdelava: na vretenu; barva: rjava; otip: gladka;
primes: porazna, zdr. apnenec; mere: t. pr. listja 18,8 cm; lega: kv. 1,2; SE 15; ake.
št. KPM SI. Gradec: 10.
rrg. dna z ostenjem posode; material: glina; izdelava: na "retenu; barva: rjava; otip:
hrapava; merc: r. pr. dna 6,9 cm; lega: kv. 1,2; SE 15; akc. št. KPM SI. Gradec: 11.

Novci
l.
1.
3.

GorJI:tnus III .. An, 243-244, Rom, lU C 145, Izrabl,en; T .: 3,Olg.; merc: 20 )\ 22 mm; lega: kv. 5; SI": 28;
;Ikc. št. KPM SI. (;raJcc: 17.
NcJn\ni:ljiv, o'::~:ln. zelo mocnu izrabljen; \cf-Ia: k .... 1; profil SE 051, SH 002; ubjckt 1; 3ke. št. KP~I SI.
Gr:u.lcc 15
J\s,I.-2.st, Rom, lUC?, zelo mol.'no izrabIJL-n; T . S.72g; Iq,>:!.: Kv, 1; profil vzhodru, SE OUI; 7. = 411.41
m, :tke. št. KPM SI. C; r:;u.k:c ICi,

Seznam prilog
foto 1 - pogled na izkopišče kv. 1, 2, 3 (foto: S. Zumer)
fOlo 2 - objekt m, rl.k SE 015 (foto: S. Zumer)
fOlo 3 - oSlanki hypokavsra (foto: S. Zumer)
tloris 1 - kv. 1,2,3 z vrisanimi temelji objektov (risala: D. Črešnar)
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Marijan Gerdej

POPIS ARHIVSKEGA GRADIVA ŽUPNIJ SV. DANIJELA V
ŠENTANELU IN SV. URHA NA STROJNI V ŽUPNIJSKEM
URADU V ŠENTANELU
1. Uvod
Urcjcvllnja arhiva v župnišču Šentanel se m se lotil v začetku meseca majnika 2000.
Izpolniti sem želel obljubo, ki sem jo pred let.i dal župniku Alojziju Božanku, da bom
urcdil arhiv župnišč:. v Šentanelu, pa nekako do sedaj nisem prišel do izvršitve obljube.
t-.led tem časom je Božank wru:1 in dnevi so tekli naprej.
Lela 1998 je prišel v Šen tanel novi župnik, g. ZOf0111 Koren. Kmalu po spoznanju z
njim, sem mu omenil, da sem prejšnjemu župniku obljubil, da bi uredil župn.ijski arhiv.
To delo sem lahko pričel letos, ko sem imel šc na razpolago lanski letni dopust in sem
ga moml izkoristiti do konca polletja. Dela sem se lotil v začetku maja in ga v nebj
dneh končal. Pri urejevanju mi je pomagal g..Anlon Šlern, p.d . Šoštarjev Toni, zato je
bilo delo hitreje opravljeno.
Arhivsko gradivo, ki se je nahajalo v omenjeni omari, je vsebovalo dokumente za
obe farI, t.j. za župnija sv. Danijela v Šentanelu in za župnijo sv. Urha na Strojni. Leta
1883 jc umrl suojnsk.i župnik Jan ez Coccl in od takrat se obe župlUji upravljata iz
Šenl'ancl;l. Na ra načlI1 je razumljivo, da se je gradivo združilo in hranilo v Šentanelu.
GradiVO Je bilo zložena v om~l!i til je bilo med seboj pomešano, saj je bilo zavito v
posamezne snopiče, ki pa so jih različni obiskovalci odvijali in potem odložili dmgam.
Za urejanje ni bilo na razpolago zadosti prostora, saj se je gradivo nosilo iz prvega
nad stropja v pritličje (v pevsko sobo in veroučilnico), kjer pa ni moglo biti razložena
dalj časa. Poleg arhivskega gradiva je bilo v omari še nekaj nearhiv skih stvari, nebj
dokumentacije je bilo potrebno očistiti itd.
Pri popisu sem tudi želel upoštevati načelo nede1jivosti, ki pravi, da nc smemo
spreminjati vrstnega reda najdenega gradiva, čeprav o prvotnem stanju nimamo pojma.
Tako jc lahko gradiVO IZ prejšnjega stoletja v škatli, ki vsebuje pretcžno novejše gradivo
(npr. V ška tli šc 8 se n:lhaja spis iz leta 1770 in 1779, ker sc je med gradivom našel šele
takrat, ko jc bilo sedem ška lel že polnill). 'Morda bo takšen način koga motil. predvsem
tisIc, ki so navajeni, da si gradivo sledi od najstarejšega do najnovejšega po vrstnem
rcdu . l\IelUm pa, da 10 ne bo moteče, saj se pri seznamu gradiva moremo orientirati in
želeno gradivo, ki nas zanima, kljub vsemu poiskati.
Ker so v župniji Šentanel delovali nekateri znan.i duhovniki (npr. Fr. Ks. ~Ieško),
sem pri gradivu to posebej označil, da bo ob morebitni razsravi lažje najti želeno
gradivo. Ponekod sem navedel tudi okoliške duhovnike (npr. Ludvika Viternika iz
Javorja ali Anton~l Vogrinca iz Libelič). Prav rako sem posebej označi l dopise škofa
Anrona Martina Slomška, ki jc pisal v Šentanel iz Št. A ndraža.
Popis ni napravljen detaljno, da bi podrobno opisal vsak dokument, ampak jc
arhivsko okvirno popisano. Podana je predvsem vsebina posamezne škatle, kjer pa jc
poudarjen posamezen pomembnejši dogodek ali dokument. Na ta n~lči.n ne bo težko
najti gradivo in rudi preveč časa ne bo potrebno za iskanje uporabiti. Pri ženitnih spisih
bi morda kazalo našteti vse "prizadete", vendar bi to zahtevalo veliko več dela. To bi
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bilo zanimivo morda tudi za poročila o smrti, kajti to so viri za sociološke in druge
raziskave. Gradivo torej kliče po podrobncjšem popisu, kar pa prcpu ščam drugim.
Toda pri tem popisovanju se mi je zdelo najbolj pomembno ro, da sem z opisom
opozoril na dogodke in dokumentacijo, da bi že iz tega grobega popisa mogli vedeti, kaj
vse se v fondu župnije Šentanel hrani. Nedvomno bo s tcm seznamom gradivo, ki je
do slej "mrtvo" in pomešano ležalo v omari, prišlo v javnost, saj ga doslej ni bilo možno
uporabljati, kajti večkrat ni bilo možno najti ne prvih do kumentov o ustanovitvi župnije,
ne o nekaterih mcjnikih in pomembnejših dogodkih itd., sedaj pa je to možno.
Po drugi strani pa se zavedam, da bo moral kdo za mano prijeti za vsak dokument,
ga popisati in morda podrobneje predsraviti javnosti, zato menim, da bo kdaj v
prihodnosti prišlo do podrobnejšega popisa. Sam sem med dokumentacijo našel nekaj
urbarialnih stvari. predvsem iz lera 1761 in 1963 (popis prebivalstva in seznam
imetnikov cerkvenih stolov), ki je za lokalno zgodovino pomembno in bom pripravil za
objavo.
N a splošno lahko rečem, da, ko likor poznam urejenos t dok umentacije, ki se nahaja
v župnijskih fondih , spada fond župnij e Šentanel med tiste župnije, ki imajo svoje
gradivo popisano med ptvimi. Mcd te spadajo predvsem župnije na Štajerskem (nekako
do Šmartnega in Slovenj Gradca), kar je popisal arhivi st in akademik dr. Jože tv1linarič,
po tem ko je bilo gradivo pripeljano iz Avs trije nazaj v Sloven.ijo in njegovem popisu in
pregledu leta 1996 vrnjeno na pobudo in predlog dr. Petra Pavla Klasinca Škofijskemu
arhivu v Mariboru, kj er se sedaj nahaja. G radivo župnij Mežiške doline pa med drugo
sve rovna vojno ni bilo "preseljeno" oz. odpeljano v Avstrijo. kakor se je to zgodilo z
g ntdivom štajerskih župnij, temveč je ostalo v vsaki župniji Mežiške doline.
Ob koncu tega popisa naj si zaželim, da bi gradivo fonda Šentanelske župnije moglo
koristiti tako tistim, ki iš čejo pomembnejše dogodke v svoji lokalni zgodovini, kakor
onim, ki si s po močjo dokumentacije širi jo obzorje o lokalnih dogodkih in na podlagi
njih razumejo preteklost, sedanjo st in morda tudi prihodnost. N aj tudi ta opis
dokumentov služi vedno boljšemu poznavanju krajevne zgodovine,
2. Popis arhivskega gradiva

1

ŠKATLA l '
1.1.
1.2.
1.3.

Urbarialni zvezek "1827",
Urbarialni zvezek (Gemeinde St. Daniel) "1 838"-"1841 ".
Urbariaini zvezek "1 851"-"1852 lt •

I S škatlo 27 liC končuje pOpili !-\t:1diva. Grm.li\'o župnije Šentand obsega 27 škatel arhi\f~ke1..>a b'Tll.diva nj
"\652" dl) "1991ft in I.Jc\'cr ~k:l. tcl tisknv, r.j. skup;!j 3(, lkulti Tn ~() predvsem sporočiln, ob\"(:stiln in
okrožnice krških škofov in njihove škofije (VcorJnungsblat Dilicese Gurk, Kirchcrlicheli Veron.inun/-,'liblnr,
od le!-\a ie nebj okrožnic v ~loven$čin i», nckaj pa tudi od hnntimke škofije (og1:J.linik l ..<lv:mtimkc škofije
"1!J2r;-1<J37"). Sporočila krške ~ko!ijt· SCb':ljo v leto "11-140-1850" in do konca prye svetovne vojne (" 19IH").
Tisk; so le Jdoma razvrščeni po letnicah, ~katle pa !liSO označene z zapovrstnimi številkami, ker strogo vzeto
ne lipadaio h grnJivu, ki je nast:llo v šentanelski župniji.
2 (;muiv() je odloženo po sprejetcm principu, k:tkor g:1 po;.!namo v Pokrajimkem arhivu v Maribor:
Škatle so uštevilčene ena ;.!a drugo;.! arabskimi številkami, V škauah p.l. jc odlO'Lcno grauivo, ki se nahaja"
sr:l.jčk:th, ki so oštcv ilčcne po vrsti t:lko, ua je najnižja štc\'ilka na unu škatle, nai"i~ja pa na vrhu. Gradiva v eni
srajčki je običajno več, ker se nanaša na uoločcni predmet, lahko pa je kdaj tuui posamezen dokument, če je
posc\xj izpostavljen, da b>a je pri iskanju \a:i:je najti.
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

1.21.
1.22.
1.23.

1.24.
1.25.

Katastrski izvlečki (cerkev sv. Daniel), "1817", "1835'\ "1865",
lnverntarji "1829", "1837", "1839", "1855 11 ,
Zapisnik zasluikov organista in mežnarja v Šent Danielu "1884"-"1895".
Korespondenca "1866"-"1878".
K.1Iastrski izvlečki Strojna (mežnarija) "1817", "1868".
Ženitni spisi (potrdila): Franc Skuk, Nllhael Harnold-Kos, Blaž Kovač (krstno
potrdilo), Pavel Petrač Dvornik in Katarina Rožej ("1853").
Potrdila o smrti "1876"-"1877".
Korespondenca "1832", "1835", "1855", "1865", "1872".
Gospodarski rezultati "1854" . Dopisi Franca Č[epinška "1876". Ogledni listi
"1878", Dopisi župnije in občinc Prevalje "1876", občine Pliberk in Št. Daniel
"1852", Velikovec "1862",
Priporočilno pismo krškega ordinariata "1876" in žpk. Mihaela Plahute ] v Št.
Danielu "1863 11 ,
Potrdila o smrti (Strojna) "1895 11 .
Ženitni spisi, potrdila o krstu, naznanirve porok 111818", 111819", 11185211 ,
"1857".
Pastirski List ob mrtvaškem odru cesarja Franca Jožefa 1 (Leo kardinal plo
Skrbensky). Mojim narodom (Karol). Dnevi darovanja (Opfettage) od 4. do 8.
oktobra "1916".
Inventarji, fasije "1861", "1902". Fr. Ks. Meško.
Zapisnik hišnih davkov "1836", "1846".
Zapisnik izpraševanja ženinov in nevest ("1901 ") Fr. Ks. i\!eško.
Dopisi občine Prevalje in Libuče "1844", "1855". Dopisi Valentinu i\latevžicu,
žpk. v St. Danielu "1882". Mihael Plahuta, župnik v Šentanelu "1872", Ignac
Getzl, žpk. "186211. Dopisi krškega ordinariata v Celovcu "1882".
Dopisi krškega ordinariata "1876". Finančni izpisi (Sv. Urh, sv. Daniel) "1907".
Pozivi, razglasi, dopisi župnijskim uradom "1913"-"1915".
Dopis dekanijskega urada Pliberk župnij::;kemu uradu v Strojni (v slovenščini)
"1914". Dopis krškemu ordinariatu "1909 11 . Oklici zaročenccv 111913".
Sporočila o smrti (Strojna) "1909".
rasijski listi "1899", "1906"-"1907" . Fr. Ks. Meško.
Obligacijski spis - G[ego[ Gutovnik (?), "1652".

DUŠNI I',,,,'IRJI , VIIV'RJI IN ZUI'NIJSK1 UI'RAVITElJI V ŽUI'NIJI ŠENTANEL. 1755 - 2()()(),
J\!;ttcv%JUSTIN 1755- 1761, janez Gregor MOLI.!.:: 1761 -1768, Antonjo%cfTOSI-IIG 1768-1782, Simon
sCt [IK 1782- IMOI, Filip MATELIC 1801-1802, AnJrej (:OP 1802- 1807, Lovrenc MERTLJe: 1807-181{;,
[,ilip .J~lkob C;N[,:Z])A 1H16-1B21, Andrej P,\GQN 1823-1826, jo%cf PATERNUŠ 1826-1833, jant:z
SPERKULE. IH33. 1834, Simon KRAMER 18.14-1852, lquac CC'rrZ L 1852- 1863, Mihael PLt\lIUTA lB63IH71, Jožef SKERBINC 1H73- 1882,Valcntin MATEVZ[C 1882· I!:lfN, jO%Cr RAKE13 HiH4-1H95, jakob
K1NDLMAN 1H95-1901, Franc Ks. MEŠKO
1.5.1901 · 29.!U906, Anton TEUL 1906~1907, Ivan
SERAJNIK 1907- 1911 , Franc BOZIČ 1911-1930, Miloš ČAHF apr.- ~t:pt. 1930, [\'an KUPC1Č 1930-1937,
Anton RATA,! 19.H - 1979 (od 1941 Jo 1947 Valentin STUCKLER) , Alojzij BOZANK 1979-1998, Zoran
KOREN 199H-.
J
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ŠKATLA 2
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13 .
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.

2.19.
2.20.
2.21.
2.22.

Ženitni dopisi:JožefPiko, Marija Knez, žpk. Jožef Rakeb ,"1893",
Valentin Potočnik, Helena Novak, "1894", Urh Buhvald, Urška Smrečnik
"1911" .
Dopisi krškega škofijskega ordinariata žpk. Jožefu ŠkerbinClI, "1874", "1975".
Testament Mar:ija]anž. "1882", Ženitni zapisnik.i:jožefŠumik, Neža \Talentar,
1895. Franc Vauh, Marija KramoJc, "1887",
Korespondenca ("1848", "1857", "1861", "1880") .
Rojstni in krstni listi: Matej Valenta< "1895", Gabrijel Ovčjak "1905", Marija
Berneker "1883", Tomaž Močivn.ik "1902", jožef Skuk "1846", Lovrenc
Pistotn.ik "1873", Andrej Neureiter "1882" - podpis Fr. Ks. l\reška.
Pismo krškega škofa Valentina ob posvetirvi cerkve sv. Danijela, 2. oktober
"1865", Pomčilo o gradnji cerkve "1864" ,
Korespondcnca "1870" ,
Inventar "1826".
Dopis žpk 1vlihaelu Plahuti "1865".
Anton Zvab, sporočilo o poroki "1904" (žpk Fr. Ks. Meško). Mrtvo-ogledni
listi (podpisi Štefana Kramolca).
Fasije "1823", "1830".
KOlespondenca: "1802", "1832'\ "1844", "1858".
Dopisi žpkJakoba Kind1mana krškemu ordinariaru, "1896".
Ko[espondenca "1886" .
Korespondenca "1804", "1831", "1852", "1865".
Dve pismi lavantinskega ordinariata iz Št. Andraža s podpisom A. M . Slomška,
4. februar in 22. julij "1857".
Korespondellca "1820"-"1830".
Zapisn.iki izpraševanja ženina in neveste "1902", "1905" (ipk. FI. Ks. Meško).
Rojstni in krstni list Franc Kotnik, "1905" (ipk. Anton Vogrinec); Marija
Ježovnik "1894" (žpk. Ludvik Vitern.ik).
Krstni in poročni listi "1842", "1842".
Poročne listine "1904"_"1920".
Poročne listine "1907"_"1908".
Legatni spisi: Uršula Mak, "1908", Neža Kramolc "1907" in Danijela Marin
"1904 11 •

ŠKATLA 3
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Poročne

listine "192411 _"1930".
Naznanila o smrti, "1896",111898", "1902".
Dopisi krajevnega urada Velikovec "1912", "1915" .
Korespondenca "1827", "1866", "1883", "1884". Dopis ipk. v Šr. Danijelu
Simona Kramerja "1839". Prepis pisem ipk. Jožefa Rakeba "1893".
Korespondenca "1845", "1863", "1869".
Dopisi škofa A M. Slomška žpk. Simonu Kramerju: 14. januar "1852", 19.
februar "1853" in 17. april "1853".
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3.7.
3.8.
3.9.
3. 10.
3.11.
3. 12.
3.13.
3.14.
3.15.

3.16.

Popravilo glavnega oltarja sv. Urha v Strojni "1909" ,
Zapis novega žpk. Jožcfa Patcmuša 18. decembra "1826".
Ko[cspondenca "1830", "1 853", "1 867", 111868". Dopis i pk. Ignaca Gotzla
"1852", "J860",
Korcspondenca "1897",
Poročil:t o smrti "1 904",
Z. pisi pridig "1858-1869", žpk. Jožef R.keb.
Naznanila porok "1863"-"1920" ,
Korcspondenca žrk. Jožefu Skrbineu "1875", Seznami kmetov v Strojni
"1 852", Dapisi krškega ordinariata "1 860", Dopisi ipk. Ignaca G6tzla "1855",
Ženitni zapisniki "1867 11 -"1881".
Fasije "1 819", "1824", "1861", "1875", "1896", "1902" (Fe. Ks. Meško),
"1920".

ŠKATLA 4

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4. 10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

4.18.
4.19.

Pregled prispevkov hiše božje Št. Daniel "1 773"-"1 780" (manjkajo "1776",
"1 778", "1779".~
Kl1rende "1844".
Seznami kmetov na Selah "1 889".
Pregledi gospodarstva, fasije "1839", "1847", "1854".
Ra č uni o gospodarstvu "1839", "1841", "1 852", "1 858", "1868", "1 882".
Zavarovalna polica R.iuruone Adriatica d i Sicurita in TriesI "1876" .
Računi o gospodarstvu "1890"-"1920".
Delovodnik "1879".
Delovodnik "1892"-"1907".
Delovodnik "1865"-"1867".
Delovodnik "1861"-"1878".
Ženitni zapisniki "1918", "1932"-"1941".
Cerkveni inventar Strojna "1915", Šen tanel" 194711 •
Poimenski seznam (brez letnice).
Prijavni in pregledni list za proizvajanje žganja "1926".
Seznam oddaje lesa (brez letnke).
N:lda.rbi.nsk.t inventar župnijske cerkve v Šr. Oruujclu nad Prevaljami "1932".
Poses tni ust "1949". Situacijski načrti k.o . Št. Danijel. k.o. Strojna (verjetno v
čas u 2. svetovne vojne). Zemljiškoknjižni izpisek "1932" .
Pregled poses tev po hišah (S trojna, Šentanel) "1917 11 • Plakat gorenjske
narodne noše.
Notni zapisi: koral. Prefatio sv. Jožefa "1 922". Prefacio: Božič, sv. Trije Kralji,
Velika noč , 111921".

ŠKATLA 5

5.1.

Župnijski inventar "1759". Gradbeni zapisniki "1 828".

"' N:lIJenc in Jod:mc so ncklltcrc novc iz

2t14

iSl C&>:l

obdobja.
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5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.

5.19.
5.20.
5.21.
S.22.
5.23.

5.24.
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.

Pogodb. o gozdu: Jožef Jedlovčnik. Jožef Rakcb "1892" -"1 900".
Pogodba o zamenjavi poslopij za mežnanjo v Strojni "1907"·"1910" (žpk Ivan
Serajnik). Načrt mežnarije v Strojni "1887",
Korcspondcnca "1894",
Dopisi žpk. 'Mihaelu Plahuci "1865". Zapisi poučevanja verouka "1872" "1897" (žpk. 1 lih.el Plahut.).
11
Računi "1826". "1869 , (Imena župnikov: Andrej Pagon "1826",jože[
Patemuš "1 826"-"1833", Simon Kramer "1834"· "1852", Ignac G6tzl "1852""1863", Mihael Plahuta "1863")5,
Korespondenca "1862", "1966", "1 869", "1889" QožerŠkcrbinc). "1890",
"1891 ", "1895" Oožef Šumnik).
Ženitni zapisniki "1889" - "1910" .
Korespondenc. (ciklostil) "1910" ,
Popravilo cerkve v Strojni "1 910".
Seznam darovalcev za glavni olrar in računi "1 898"-"1905".
Dopis okro~nega urada Celovec "1807".
Potrdilo in seznam ustanov "1851".
Korcspondcnca "1828", "1848", "1880".
Korcspondcnca "1832", "1 869".
Dokumentacija o gradnji cerlcve "1865"-"1872" . Seznami darovalcev in
dolžnikov "1872".
Legalni spis Daniel Rane "1904".
Korcspondenca "1910" - "1916".
Ciklostiln. obvestila "1908" -"1910".
Seznam obhajil in birmaneev v Strojni "1899".
Korespondcnea "1847", "1855!!, "1857".
Vojašk.i list. Matevž Vute "1819".
Korcspondenca "1874", "1 876" in "1877".
Korespondenc" "1880",
Zapisnik o birmah v Strojni 111894"-" 1924".
Korespondenca "1907"-"1 910".
Korespondcnea "1866"-"1893".
Prepis dopisov "1887" .
Korespondenca "1853".
Korespondenc:! "1910"-"19 12".

ŠKATLA 6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

!>

Vojni dopisi župnijskim uradom "1914"-"1918".
Korespondenca Bohmische Union Bank "191 7"-"1918".
Vojni dopisi "1915"-"1920".
Okrožn.iee in dopisi "1919".
Okrožnice in dopisi "1920"- "192111 .
Tiskovine, korespondenca, ra2pisi "1919" . Vojni tiski in razpisi ""1915"-"1919".

Clqop. 2
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ŠKATLA 7

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

Cerkveni računi Šentanel, Strojna "1886"-"1917 11 ,
Fasije, računi, potrdila, zapisniki "1808", 111826", "1852", "1882".
Inventarji, izračuni interkalamih obresti, fasije "1829". "1861" .
Cerkveni računi, fasije "1901", "1902".
Cerkveni računi "1865", Inventar "1894".
Cerkveni računi "1911"-"1912".
lnterkalarni računi "1926",
Cerkveni računi "1868", "1870",
Cerkveni računi "1879"-"1882",
Cerkveni računi "1925"-"1926",
Računi Šentanel, Strojna "1924"-"1933",

ŠKATLA 8

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.

8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.1S.
8.16.
8.1 7.

Spis o "komunikaClj/'(?) "1770".
CerkvenI Računi "1824"-"1863".
Zapisniki, cerkveni računi "1869", "1875", "1879",
Žerutni spisi "1862"-"1870",
Ženitni spisi "1837", "1841"-"1859".
Zenitni spisi "1871 "-"1876".
Oklieni spisi, krstna potrdila "1839"-"1840".
Podoba sv. Jožefa. Oskrbeli leta "1876" mladeniči in neoženjeni moški
(seznam).
Nabava božjega groba "1874". Seznam darovalcev za božji grob 111874""1875".
Dopisi ipk. Jožefu Škerbineu "1876".
Izvleček štetja hiše božje v Šentanelu nad Pliberkom "1779".
f\frtvo-ogledni listi 111906", 111908", "1929", "1936".
Dopisnici in pisma dekanata v Pliberku "1898" .
Mrtvo-ogledni listi "1882"-"1883".
Dopisnica in rojstni list Janez Pemjak (ipk. Anton Vogrinec "1930").
Zapisi Antona Vogrinca "1907", "1917" . Dopis dekanata v Pliberku "1912".
Ciklostilni dopisi raznih uradov župnijskim uradom "1912"-"1917" .

ŠKATLA 9
9.1.
9.2.
9.3,
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.

Ustanovni seznam "1825"-"1826". Izpis "1836".
Zapisnik davka po hišah "1847".
Izpisi, potrdila 1t1801"_1I181Tt.
Krstni listi, oklieni listi, sporočila o poroki "1835"-"1862".
Krstni listi, oklieni listi "1833", "1855".
Oklieni listi "1873"-"1881" (Štefan Kramole, Kramoljee).
Oklici "1926"-"1928".

POPIS ARHIVSKEGA GRADIVA ŽUPNIJ SV. DANIJEL V ŠENTANELU IN SV. URHA NA STROJNI

9.8.
9.9.

Računi. Dopisi žpk. Jožefa Rakeba s krajema Šentancl1l1 Sele (Zell) "1868""1890",
Zapisniki izpraševanja ženinov in nevest (vmes rkp. Anton Vogrinec. Libeliče)
"1919"· "1924" ,

9.10.

Mrliško ogledni listi "1920"-"1928".

9.11.

!\-lJ:liško ogledni listi "1909"-"1919".

9.12.
9.13.
9.14.
9.15.

Korespondcnca "1900".
Ok.licni list! "1866"-"1867",

Korespondenca "1893",
Mrliško ogIcdni listi Strojna "1912"-"1925".

ŠKATLA 10
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10. 12.
10.13.
10.14.
10.15.
10.16.
10.17.
10.18.
10.19.

Kolavdacijski zapisnik "1865". Računi ""1863",
in dopisi "1875"-"1877".
Dopisi pliberškega dekana ta "1896".
Legatni spisi in testamenti: Danijel Podgornik "1885-189411, Elizabeta Tratnik
"1885" . Neža Šumnik "1888", Elizabeta Tomaž "1890", Daniel Marin vulgo
Pikalo "1877". Primož Kert "1886". Primož Buhvald vulgo Vodilm "1887".
Johan Harnold "1870" . Mojca Kajžer "1877". Matija Kos vulgo Piečer
"1881 ". Testament (v slovenščini!!) Katarina Šefer vulgo Blek "1872".
Pogodba (v sloven ščini!!) cerkveno predstojništvo Št. Daniel in Frane
Č repinšek vu1go Pečnik o [ravniku "1877". Testament Marija Rane "1878" .
Neža Pačnik "1880". Aleš Novak "1873".
Zapisnik ipk. Simona Kramerja "1834". Razglas deželne komisije za odvezo
zemljišč "1850".
Fasije 111872", "1876", "1895" (Strojna).
Cerkveni računi Strojna "1899"-"1902" (žpk. Fr. Ks. Meško "1929").
Zapisnik ženitnega izpraševanja Anton Buhvald, Matija Lipovnik "1920".
Mrliško ogledni listi "1898", "1917" .
Popis darovalcev za popravo župnišča "1893".
Posestni listi, lnventame knjige "1915".
Dopisi županstva v Šentanelu "191 2".
:leni mi zapisniki "1913"-"1919" (žpk. Anton Vogrinec).
Dopisi dekanijskega urada Pliberk "1892" . Licitacijski zapisnik "1917".
Tiskovina vprašanj "Za Slomškovo beatifikacijo", Maribor "1926" (dva
izvoda).
Cerkveni računi "1894"-" 1898" . "1916"-"1926".
Dražbeni spisi občine Šentanel "1907".
Korespondenca 111887"-"1910".
Fasije, računi "1864"-"1935".
Račun.i
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ŠKATLA 11
11.1.

Urbar cerkve sv. Danijela, spisan po Andreju Lcviču (Lcuitsh) iz Pliberka,
"1643" .

11 .2.

Seznam prebivalcev - sobratov in SQsestcr - v Šentanelu nad Pliberkom,

11.3.

"1 763".
Urbar "1763".

11.4.

Urbar cerkve sv. Urha v Strojni, "1826",

11.5.

Indeks k mrliški knjigi Strojna, "1 858".

11.6.

Indeks h knjigi rojstev Strojna "1832" ,

11.7.

Indeks h knjigi umrlih "1832 ll ,

11.8.

Računska

11.9.

Oznaniina knjiga "1857" (Mihael Plahuta 11"1863"-"1873".

knjiga Strojna "1879"-" 1934" ,
Davčne

knjige

"1829", "1845" , "1846".

ŠKATLA 12
12.1.
12.2.
12.3.

rvratična knjiga sv. Urha v Strojni: Slrojna in Gcadiče. "1841" -"1 847",
Indeks h rojstni knjigi Št. Danijel, "1868"-"1920".
Delovodnik "1889"-"1899".

12.4.
12.5.

Matična
Matična

knjiga Strojna "1813"-"1884",
knjiga sv. Danijel, "1856"_"1934",

12.6.

Matična

knjiga Strojna "1852".

12.7.

Matična knjiga Strojna, in deloma za Gradiče /sedaj Avstrija/, "1936".

ŠI0\TL!\ 13
13.1,

Naslovi in evidenca pridig pri sv. Urhu v Strojni "1895"-"1923".

13.2.

Naslovi in evidenca pridig pri sv. Urhu v Strojni "1894"-"1923".

13.3.

Blagajniški dnevnik "1 907"-"1963".

13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.

Delovodnik "1908"-"1950".
Naslovi in evidenca pridig "1894"-"1928".
Indeks k poročni knjigi sv. Urha v Strojni "1860".
Seznam plačanih grobov v Št. Danijelu "1921 "-"1975".
Dušni zapisnik (zapisnik duš) Strojna "1 894".

ŠKATLfI14
14.1.

Gradivo o plebiscitu za Koroško (plakati, tiskovine) "1 919-1920".

14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Dosmrtnim udem Družbe sv. Moherja. Prevalje 17. maja "1921 11 (tiskovina).
Seznam strank opreskrbnini "1912".
Oklici "1897", "1905", "1921", "1922".
2:enitninski izpraševalni zapisnik Strojna, Sv. Danijel, "1924-1926".

14.6.

Volilni seznatni o plebiscitu(,), "1920" (?).
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ŠKATLA 15

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.

Meškovo pismo šentanelskemu župniku "1934".
tl
Proračun za popravila na župnišču "1938 .

Odkup

z e mljišča

v Strojni "1 955".

Zakon Timotej Samna, Terezija Rebernik "1953".
Izkaz O uč nem uspehu: Danilo Čebulj "1934" (odšel v Južno Ameriko in

izginil brez sledu).

15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.1 0.
15.11.
15.12.

Dopisi županstva Št. Danijel "1908-1912", Pravila društva Slovenska

15.13.
15.14.
15.15.
15.16.
15.17.
15.18.
15.19.

župan ska zveza za Koroško "1910",
Dopisi žpk. v Libeličah Antona Vogrinca "1937", ll1940". "1947" .
~IIdi š ki list Franca Encija, ubitega od jugoslovanskih vojakov na mcji "1932".
Korespondenca "1931 -1932".
Korcspondenca "1930".
Računi "1 934" .
Korespondenca "1937" .
Korespondcnca 111938".

Korespondcnca lt 1934".
Korespondenca "1967".
Korcspondcnca "1938" , "1948", "1953",
Dogovor o zakupu župrušča v Strojni z vojsko "1 940".
Pravila slovenskega šolskega društva v Celovcu ll1908" .
Ž enitni zapisniki "1907-1910".

ŠKATLA 16

16.1.

Navodila krškega ordinariata (ciklostil) "1915-1920".

16.2.

Korespondenca krškega ordinariata, korespondenca deželnega vodstva v

16.3.

Velikovcu "1895-1910".
Rojstni listi (Valentin Sttickler) "1941 -1945".

16.4.
16.5.
16.6.

Računi

16.7.

Mrtvo-ogledni listi "1931 -1933".

16.8.

R..1čuru zapuščine

"1923- 192411 •
N asad hmelja v Šentanelu "1927 11 .
Plačilna knjižica Lenart K.ramolc "1927".

Franca Božiča "1930".

ŠKATLA 17

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.
17. 6 .
17.7.

Delovodnik Strojna (rkp. Fr. Ks. Meško) "1888-1917".
Oznanilne knjige (zvezki) "1833" (žpk.Janez Sperkule).
Oznanilni zvezki "1840-1861".
Listine o smrti (Strojna) "1894" .
Oznan.ilna knjiga za Št. Dan.ijel in Strojno "1909".
Oznanila "1918".

Oznaniini zvezek "1935".
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17.8.
17.9.

Prijavnice za sv. buma "1979",
Oznanilni zvezki (Anton Rataj) "1950· 1970".

ŠKATLA 18
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.
18.8.
18.9.
18.10.
18.11.

Korcspondenca "1925-1928 ".
Korespondenca "1924-1926".
Korespondenca "1921 · 1929" (plebiscit, Fr. Ks. Meško).
Korespondenca "1933".
Korespondenca "1935",
Slovenec: Število naročnikov v Mežiški dolini "1936" ,
Seznam dajatev "1918",

Dopis žpk. Antona Rataja v Selnica in Vidonce 111936".
Fr. Ks. Meško, Proza in pesem škofu ob birmovanju (od ok."1930-1940").
Dnevnik štirirazrednice v Kuzmi "1934-1935", Dnevnik šole v Strojni 1119371941 ".
Pisma žpk. Antona Vog:cinca šentanelskemu župniku "1935", "1936",

ŠKATLA 19
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.

Korespondenca
Korespondcnca
Korespondenca
Korcspondenca
Korespondenca
Ko[cspondenca

"1937" (Ludvik Viternik).
"1938 11 (Anton Vogrinec,j. Hombock).
"1939".
"1939" ,
"1940" ,
"1941",

ŠKATLA 20
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
20.7.
20.8.
20.9.
20.\0.
20.1 1.
20.12.
20.13.
20.14.
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Imenik bratovščine sv. rožnega venca v Strojni 111849".
Korespondenca "1876", "1881 ", "1898 11 •
Oznanilne knjige "1848", "1863", "1848".
Oznanila 11826. Urbarialni zapisi Slonig, Čriešnik, Zevnik, Gradišnik, Erjavc,
Mw, Perše, Koroš, MikI "1826".
Dopis okraj nega glavarstva Velikovec "1919".
Načrti cerkve sv. Danijela v času njene graditve "1864".
Korespondenca "1936".
Lehr-Zeugnis (4 prazne listine) .
11
Birmska potrdila, potrdilo o poroki "1940-1953 •
Računi cerkve Št. Danijel "1958-1962".
Korespondenca "1955-1962".
Birmska potrdila, potrdila o poroki "1950-1956".
Oznanila "1976".
Oznanila "1978".
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20.15.
20.16.
20.17.
20.18.

Oznanila ti 1971".
Računi, potrdila "1942".
Računi

"1967- 1969"

Leše, lesorez.

ŠKJlTLA 21

OZt1aniine knjige žpk. .Antona Rataja.

ŠKJlTLJI 22
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
22.8.
22.9.
22.10.
22.1 1.
22.12.

22.13.

22.14.
22.15.
22.16.
22.17.
22.18.
22.19.
22.20.
22.21.

Vizitacijski zapis "1970" (Vekoslav Grmič). "1976" (lvlaksimilijan
Popis članov družin (Šentanel, Dolga Brda), ak. "1970"
"Pfardorf mit Pcavali Kamten", fotografija.
Cerkveni inventar župnijske cerkve sv. Urha v Suojni "1932",
Nadarbinski invenrar Št. Danijel "1932".

Držečnik).

Cerkveni inventar Šentanel "1 932".

Cerkveni inventar Št. Danijel "1932",
Nadarbinski inventar sv. Urha v Strojni "1932",
"Od Drave do Mehiškega zallva" (avtor?), tipkopis.
"Od ~lehiškega zaliva do Uršlje" (avtor?), 6pkopis.
Pogodba in dopIs Robert in Katarina Markslo mežnarstv\I "1995",
Pogodba o brezplačnem prenosu ncpremičnin"1993" . Cenitveno poročilo
stavbišča v Strojni "1995". Dopis Škofa Franca Krambergerja o nabavi
avtomobila "1987". Menjalna pogodba: mcžnacija-šola "1985". Pogodba z
J\lbcijo Kosmač v Strojni "1987". Poročilo za kanonično vizitacijo "1996" .
Seznam darovalcev za Andreanwn "1997". Zemlji ško-knjižni lzpiski in mapne
kopije (Strojna), poscstni list "1985".
Načrti: Kapela sv. Uršule (nadstrešek), stopnišče, oIrar, dak v cerkvI,
zakristija, kopalnica" 1980-1996".
Korespondenca "1953".
Odločbe dovoljenj procesij izven cerkvc(!) "1970- 1971 ".
Poročilo o delu cerkveneg-J odbora Šentanel "1970-1975".
K.'lnonična viZ1t3cija "1965" , "1963".
Vrnitev slavbe "karavle" v Strojni "1978".
Korespondenca "1963-1968" (odločbe o dovoljenju opravljanja verskih
obredov izven cerkve!!).
Stavben.ik Prevalje: Popravilo cerkvene fasade "1974". Razglednicc Šentanela.
Obtožn.ica in sodba v imenu ljudstva (kopija) "1947": tvfarija Lorrič, Rozalija
Pučnik, V:llentin Štiklcr (Stiicklcr), Marija Kumprcj, J\lihacl Kumprej, Ucšula
Kumprej in drugi. forokopija fotografije "Nova maša prevaljskega dekana
Mateja Močivn.ika« "1930".
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ŠKATLA 23
23.1.
23.2.
23.3.

23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.

23.10.
23.11.
23.12.
23.13.

23.14.
23. 15.
23.16.
23. 17.
23. 18.

23.19.

Računi za zvonove (Šentanel) 111924".
Volilni imenik "1924".
Volilna lista za cerkveni gradbeni odbor "1970". Seznam po šolske mladin e v
Suojni in Šcnranelu "1970". Vprašaina pola Z:1 splošni šematizem .Jugos lnvije
"1970".
Zapi snik cerkvenih srolov v Srro jni "1 937".
Načrti: stopnišče v župnišču Šentanel. Načrt oltarja v Strojni z opIsom dcl
Gože Vesenjak).
Dopisa žrk.Janezu Serajniku "1909", "1911",
Dohodki in izdatki, Strojna "1895"-"1919."
Knjiga stolnin v Strojni 1848 - 1865.
Barvne in čG fotografije cerkve v Strojni (fot o Zelnik , 1vIaribor) v
sedemdesetih letih (ok. "1973"). Fotokopije karikature žpk. Antona Pad.
Rataja (avtor neznan) oko "1970". (,
Kan oruč na vizitacija v Strojni !l959" , "1973" . Z apisnik komisije o
nacionalizaciji "1959". Sklep o popravi lastnikovega imena "1958".
Računi. D ovoWnice. Strojna. "1944", "1946" .
Načrti oltarja v Še ntanelu (Andrej Lodrunt) "1 993"?
ČB fotogra fija neznanega človeka. Barvna forogra fija, stojijo: neznana ženska,
Alojz Boža nk, Franc Kraner,Jaroš Kotnik, G. Cizl. Sedijo : Franc Hozja n,
Franc Lina si in neznana oseba.
Dopisnica G regorja Z afošnika "1 983". Pismo J. Sokliča "1 954". Pesem
"Čestitam gospodu župniku Ivanu Kr. \'Va1cher-ju" od BlaŽ<! Mavre1a "1944".
Dopis o rcšitvi župnišča v Strojni H1966 H. Potrdilo O izročitvi obvezn.ic
slovenskega odškodninskega sklada "1 997".
Zapisnik odmere pavšalnega davka "1 980". O bračun prispevkov za socialno
zavarovanje "1980". Seznam prebivalcev župnije sv. Danijc1"1978"-"J980".
Statistični podatki O verouku in verski praksi "1959" · "1987".
Zapisnik o volirvah v župnijski sve l "1984". Seznam oseb-prebivalstva za
Šentanel in Strojno "1982" (tipkopis). Opis krajcv: Gospa Sve ta , Osoje, sv.
:r"Iodesl, sv. E ma , Podgorje, Marija na Zilji (ok. "1 980") . O sodelovanju
dekanov in dekanijskih rcfcrentev ter o podobi duhovnišk ega poklica.
OznaniInc knjige žpk. Antona RataJa ok. "1966"-"1 977 ".

ŠKATLA 24
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.

t.

Ra č uni "1 972"-"1 977".
Zadeve župllijskeg<l pastoralnega sveta Šentanel: Seznam članov, načrt oltarja
in nadstrcšnice, popis župljanov; do "1997".
Knjiga prejemkov in izdatkov Strojna "1 981"-"1990" .
Knjiga prejemkov in izdatkov sv. Danij el "1 980"-'11990".
Inte ncijske knjige "1850"-"1863", "1982"-"1 986".

Ori,l,>inal k:l.rikaturc se naha!a \' kroniki župnije Šenlanel.
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Š}0\TLA 25
25.1.
25.2.

Naslovnik pridig sv. Urha v Strojni "1895"-"1906" (Fr. Ks. Meško).
Knjiga stalnin v Srrojni 111889"-"1926" .

25.3.
25.4.

Knjiga stolnin sv. Danijel. od 18.7. "1901" do "1828".
Zapisnik ce rkven ih stolov" 1934-"1979".

25.5.

Ind eks h knjigi ... (1)

25.6.

Za pisi darovan) in intcncij "1923"· " 1965".

25.7.
25.8.
25.9.

Blagajniška knjiga (prihodki in izdatki,
Oznaniina knjig:. "1980"-"1 983".
OznaniIna knjiga "1923-1988.

pu ščice,

ofri) " 1970"-"1990".

ŠKr\TLI26
26. 1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.6.
26.7.

Oznanilna knjiga "1 895-1903".
Oznaniina knjiga "1912-191 5",
OznaniIna knjiga "1930-1934" .
O znaniina knjiga "1935-1937".
Oznaniloa knjiga "1937-1938". Oznanilnik za Strojno "1936",
Oznanilna knjiga "1988-1992.
Delovodnik "1951 -1964".

ŠKATLA 27
Redovalnicc "1 979-1985" in "1994-1 995".
Seznam

veroučcncev

Vero u člli

"1985- 1990".
seznami in dnevniki "1991-1998",
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DR. LJUBA PRENNER - ARHIVSKO GRADIVO

Brigita Rajšter

DR. LJUBA PRENNER (1906 -1977)
Arhivsko gradivo
Prvo fazSf:'lVO, posvečeno odlični pravnici in pisateljici dr. Ljubi Prconer, je s skupino
osmošolcev leta 1991 pripravila Helena HOIV3t, danes upokojcna učiteljica slovenskega
jezika iz Slovenj Gradca. HOlvatova se je zavzemala, da dobi zapuščina Ljube
Prennerjevc ustrezno mesto. Do takrat zbrano gradivo je predala muzeju, hkrati pa je
spodbujala nadaljnje zbiranje.
V spomin na 90-letnico rojstva dr. Ljube Prenner smo leta 1996 v Koroškem
pokrajinskem muzeju Slovenj Gradec pripravili večjo razstavo. Ob tcj priložnosti so
zapuščino dr. Ljube Prenner muzeju z razumevanjem in naklonjenostjo podarile
Mimika Krenker iz Šmiklavža, Jerca ivu:zel iz Ljubljane ter Dragica Šerbec iz Ljubljane.
Plvi dve sta poleg arhivskeg~l gradiva podarili tudi Ljubine osebne predmete, obhlčiJa in
obhtčilne dodatke, slike, nakit ter druge manjše osebne predmete. Marja Polak, njena
poklicna kolegica, nam je po svoji smrti zapustila gradivo, ki se nanaša na Ljubo. Še
nekaj gradiva so prispevali različni posamezniki. Še posebno smo se razveselili
prispevkov Odvetniške zbornice Slovenije in Mestne občine Slovenj Gradec za odkup
o riginalnega] akčevega portreta dr. Ljube Prenner. V lanskem leru smo s pomočjo
fvlinistfsrva za kulturo uspeli odkupili neobaročno sedežno garnituro, del opreme
Ljubine advokatske pisarne.
Danes šteje zapuščina dr. Ljube Prenner skupaj 91 muzealij.
Osebnost dr. Ljube Prenner preseneča s svojo dmgačnostjo, življenjskim optimizmom,
poklicni.mi dosežki tcr nenavadno življenjsko po~o in je izziv tudi današnjim
generacijam. Objava arh.ivskega gradiva, ki ga hranimo v Koroškem pokrajinskem
muzeju v Slovenj G radcu, naj bo v p omoč k novemu poglobljenemu raziskovanju
njenega življenja in dela.
Tik pred zaključkom redakcije zbornika smo v muzeju prevzeli doslej neznano gradivo
o Ljubi Prcnner. Ljubeznivo nam ga je odstopil njen nebk Ivo Čerče. Na novo
pridobljeno gradivo je dodatno urejeno v škatlah 12 in 13. Gradivo se veže na dvajseta
in trideseta leta, posebej zan.imiva so nekatera osebna pisma, ohranjeni pa so nldi
rokopisni fragmenti začetnih pisateljskih del.

ŠKATLA 1

1.

Fotografije

1.1.
Fotografije - zapuščina dr. Ljube Prenner
1.1.1.
Portreti d r. Ljube Prenner, 27 fotografij, 1 negativ
1.1.2.
Sorodniki, 48 fotografij
1.1.3.
Šmiklavž, 34 fotografij
1.1.3.1. Album fotografij, 13. 9. 1964 , 17 fotogtafij
1.1.4.
Ljuba v družbi, 10 fotografij
1.1.5.
Skupinske, 18 fotografij
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1.1.6.
Posamezniki (do tri osebe), 22 fotografij
Prijateljice, 19 fotografij
1.1.7.
1.1.8.
Pogreb, 9 fotografij
1.1.9.
Drugo, 18 fotografij
1.1.1 o. Družina Šerbec, 190 fotografij
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3 .

Fotografije
Podarila Marja Polak, 6 forografij
Podarila /v~nUka Krenker, 14 fotografij
Podarila Zinka Sekavčnik, 3 fotografije

1.3.
1.3.1.
1.3.2
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Preslikave fotografij
Originale hrani Hilda Vaupot, 16 preslikav
Originala hrani Ivan Potočnik, 2 preslikavi
Original hrani Marica Čerče, 1 preslikava
Originala hrani Drago Druškovič, 2 preslikavi
Originala hrani Ivo Čcrče, 2 preslikavi

1.4.

Drugo

1.4. 1.
1.4.2.
1.4.3.

GI.vn1 trg 34 in Meškova ulica 16, Slovenj Gradec (1992), 2 fotografiji
Poročni fotografiji, večji format, 2 fotografiji
Grob dmžine Prcnner, 1 fotografija

ŠKATLA 2

2.

Korespondenca

2.1.
Osebna korespondenca
2.1.1.
Makso Šnuderl, 1948, 1 pismo
2.1.2.
Božidar Jakac, 1976, 1 razglednica
2.1.3.
1van Mcštrovic, 1953, 1 pismo
2.1.4.
Matija Komperšek, 1946 - 1947, 6 pisem, 1 razglednic.
2.1.5.
Milka Pohar, 1941 - 1942, 3 pisma
2.1.6.
Fran Albrecht, 1933, 1 pismo
2.1.7.
dr. Boris Sancin, 1968, 1 pismo
2.1.8.
dr. Bratko Kreft, 1953 - 1968, 2 pismi
2.1.9.
Boris,"Mira Stupica, 1966, 1 pismo, 1 dopisnica
2.1.10. dr. D.nilo Švara, 1950 - 1953,3 pisma
2.1.11. dr. Anton Slodnjak, 1953, 1 pismo
2.1.12. dr. Fran Kimovec, 1947, 1 čestitka
2.1.13. Alfred Kos, 1943, 1 dopisnica
2.1.14. Jože Javoršek, 1956, 1 pismo
2.1.15. Svetlana Makarovič, 1973, 1 pismo, 1 čestitka
2.1.16. Franci Miklavčič, 1975, 1 dopisnica
2.1.17. Rezika Okoren, 1952 - 1953, 1 dopisnica, 2 pismi, 1 če s titka
2.1.18. L. Horsetzky, 1948,1 pismo

215

DR. LJUBA PRENN ER - ARHIVSKO GRADIVO

2.1.19.
2.120.
2.1.2 1.
2.1.22.
2.1.23.
2.1.24.
2.1.25.
2.1.26.
2.1.27.
2.1.28.
2.1.29.
2. UlJ.
2.1.31.
2.1.32.
2.1.33.
2.1.34.
2.1.35.
2.1.36.
2.1.37.
2.1.38.
2.1.39.
2. 1.40.
2. 1.4 1.
2.1.42.
2.1.43.
2. 1.44.
2. 1.45.

2. 1046.

dr. France Suš nik, 1968, 2 razglednici
Vajnl1! Šerbec, 1956 - 1975, 9 pisem, 5 razglednic
Smiljan Šeruec, 1947 - 1975,2 pismi, 2 razgledOJcl

JOSlpin:l Šerbec, 1975,2 pismi
Greti Skubic, 1957 - 1976,8 pisem, 1 rnzgledruca
ing. Osk:\r A Taussing, 1953, 1 pi smo

Jochcm Tanncbcrgc.r. 1975, 4 pisma
RClnholc.1 Dcitlieh, 1953, 1 pismo
Gisa Kobz a, 1951 - \ 953, 1 pismo, 3 razgledn ice
Z den ko Ve rstovšek, '1975, 1 pismo

Liz:! in Pavla Štruc, 1943 - 1949, 3 pisma, 1 razglednica
lv!imik:t Krenker, 1973 - 1976, 27 pisem, 3 r:l.zglcdnicc
Trezib Rogina, 1976, 1 pismo
l\lc lka Šmon, 1967 - 1975, 1 pismo, 1 razglednica
Matcj Bor, 1977, 1 pismo
lV~l1l Potrč, 1975. 1 pismo
Pukl Mu ko, 1945, I dopisnica

Ilcla Vaupol, 1948 - 1975,2 razglednici
lVflnka Krcnn, 1943,1 pismo
i\ticka Arnu š, 1949, 1 pismo
dr. Pavel Karlin, 1949, 1 pismo

France Boršnik, 1976,1 pismo
lela ~"'rtja, 1951 - 1952,2 pismi
Marip Čerče, 1946, 1 pismo
Jerica Mrze l, 1972 - 1973,5 pisem. 4 razglednice
V:t l č i I Icybalova, 1974, 1 pismo
Slavi ca.ldcnc, 1951 - 1975,8 pisem, 2 ra zgled nici, 1 do pi snica
dr. Jan:l Nara l oč nik, 1961 - 1975, 1 pismo, 1 razgled nica
!\[inka Rozman, 195\ 1 pismo
Anica Ž mavčev~l, 1975, 2 razglednici

2.1.47.
2.148.
2.1.49. Franeka Žga njcr, 1952, 1 pismo
2.1.50. Janez Ravnih:lc, 1975, "1 pismo
2.1.51. HM:llnl" . 1948 - 1952, 1 pismo, 2 razgled nici. I dopi snica. 2 čestitki
2.1.52. Fr. Vodnik, 1968,1 pismo
2.1.53. Desanka Maksimovič, 1967, 1 dopisnica
2.1.54. Lore Lcnassi, 1952 - 1953, 2 pismi
2.1.55. Fr.tl1c Ksaver ~fcško, 1945 - 1957, 10 pisem , 2 razglednicl
2.1.56. .l\f:lcija in Josip Prenner, 1931 - 1941,3 pisma,"1 razglednica
2.1.57. dr. Jože Novak, 1953, 1 pismo
2.1.58. dr. raul Abel, (Dunaj), 1953, 1 odgovor
2.1.59. Franci V reča r, 1975, 1 pismo
2.1.60. Emil Sma sek, 1975, 1 pismo
2.1.61. Julija Štjbler, 1953, '1 pismo
2. 1.62. Marja Polak, 1976 - 1977, 2 pismi
2.1.63. Karel Goli, 1944 - 1945, 2 pismi
2.1.64. fllojz Kraj nc, 1953, 1 pismo
2. 1.65. Joža Vi lfan, 1955, 1 pismo
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2.2.
2.2. 1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.26
2. 2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2. 10.
2.2.11.
2.2. 12.

Korcspondenca z institucijami
Žensko vzgojevalno in podporno društvo "l\fladika", 1930, 1 dopis
Slovenska akademija zn:lIlosn in umernosti, 1952, 1 dopis, 1 odločba
Odvetniška zbornica Slovenije, 1952- 1975, 3 dopisl, 1 odločba
RadIOtelevizIja Ljubljana, 1976, 1 dopis
Drušrvo slovenskih pisateljev, 1975 - 1976,3 do pisi

Jugoslov:msk:l avtorska agencija, 1976,
Slovensko narodno

1 dopis

gl edališče,

Drama, 1949, 1 vabilo
Save? kompoz iro ra Jugoslavije, 1968, 1 obraču n
Opera SNG Ljubljana, 1952 - 1957, 2 vabili
LRS, j\I[jni strstvo za pravosodje, 1952. 1 odločbo
Verl ag Kurt Desch, 1967,"1 ponudba
Klub Slovenjgraških dijakov, 1929, 1 vabilo

ŠKATLA 3
3.

Korespondcnca

3.!.
Korcspondcnca po letih
3. 1.1.
Leto 1927, I vo š čilnica , Anton Umek
3. 1.2.
LclO 1928, 1 pismo, 1 dopISnica
3.1.3.
Leto '1 931, 2 razglednici
3. 1.4.
Lelo 1937,1 čestitk"
3. 1.5.
Lcto 194 1, 1 čestitka
3. 1.6.
LcIO 1946, t pismo, 1 voščilni ca
3.1.7.
Lcl"O 1947, 1 pismo, 2 razglednici
3.1.8.
Lela '1 948, 4 razglcdnicc
3.1.9.
Lelo 1949, 2 voščiln.ici
3.1.10. Lelo 1950, 1 pismo, 1 razglednica
3.1.11. Lelo 1951. 1 dopisnica
3. 1.12. Leto 1952, 2 pismi, 2 dopisnici, 6 razgledn.ic, 1 čcsUlka
3. 1.13. Le,O 1954, 1 pISmo
3.1.14. Leto 1955, 1 razglcdnica
3.1.15. Leto 1956, 1 pismo, 1 dopisnica, 1 voščilnica
3.1. 16. Leto 1957, 2 čestitki
3. 1.17. Lelo 1958, 1 razglednic"
3.1.18. Leto 1960, I čestilka
3.1.19. Leto 1961, 1 pismo, 1 razglednica, 1 zahvala
3.1.20. Lelo 1967, 1 dopisnica
3.1.21. Lela 1968, 1 pismo
3. 1.22. Le lo 1969, 1 razglednic.
3.1.23. Lela 1970, 1 razglednica
3.1.24. LCI'o 197 J. J pismo. 2 voščilnici
3.1.25. Leto 1972, 1 razglednica
3.1.26. Lelo 1973, 1 pismo, 1 razglednic"
3.1.27. Leto 1974,1 razglednica
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3.1.28.
3.1.29.

Leto 1975. 19 razglednic, 2 voščilnici. 1 čestitka
Leto 1976, 1 dopisnica, 2 razglednici. 1 voščilmea

3.2.
3.2.!'

Korcspondenca
Nedatirana ko[cspondenca, 4 pisma, 4 vošč.ilnice, 1 vabilo

3.3.
Ljubina pisma
3.3.1.
Josipini Šerbec, 1946 -1957, 1 pismo, 9 dopisnic
3.3.2.
Voj milu Šerbecu, 1957, 1 pismo
3.3.3.
IJragi kolega Z dmg' fakull'I' ... , 1976, 1 pismo, (+ pismo kolega)
3.3.4.
Mim.iki Krenker, 1975 - 1977, 2 pismi
3.3.5.
JCl'ici Mrzel, 1965, 1 pismo (kopija)
3.3.6.
Minki Krofta, 1929,5 dopisnic, 2 razglednici
3.3.7.
dr. Danilu Švari, 1953, 2 pismi (kopija)
3.3.8.
Toneni Turičniku, 1966, 1 pismo (kopija)
3.3.9.
dr. Branku Prcm.rovu, 1942, 1 pismo (kopija)
3.3.10. dr. Antonu Urbancu, 1943, 1 pismo (kopija)
3.3.1!. dr. IvuBrejcu, 1943, 1 pismo (kopija)
3.3. 12. dr. Bratim Kreftu, 1953, 1 pismo (kopija)
3.3. \3. Bojanu Srupici, 1966, 1 pismo (kopija)
3.3. 14. dr. Janku Sušniku, 1967, 1 pismo (kopija)
3.3. 15. l\liri Srupica, 1966, 2 pismi (kopiji)
3.3. 16. S rečku Tiču, 1968, 1 pismo (kopija)
3.3.17. Miletu Komnu, 1969, 1 pismo (kopij,,)
3.3. 18. SpoJlovalli gospod režiser!1966, 1 pismo (kopija)
3.3.19. IJragi FraII"'! 1976, 1 pismo, (kopij")
3.3.20. Ueber, li,her N'/T IJoklor! 1968,1 pismo, (kopij,,)
3.3.21. Direkciji opere in umetniškemu svetu Opere, 1 pismo (osnutek, kopija)
3.3.22. ORl', Walter Davy, 1968, 1 dopis, (kopija)
3.3.23. Viba ftlmu, 1966, 1 dopis, (kopija)
3.3.24. Advokatskemu sindikaru, 1943, 2 dopisa , (kopi ji)
3.3.25. Draga R1I;a.l1948, 1 pismo
3.3.26. Vrhovnemu javnemu tožilcu FNRJ. 1953, 1 pismo
3.3.27. Javnemu tožilstvu LRS. 1953, 1 pismo
3.3.28. dr. Jožetu \Vdfanu, 1953, 1 pismo
3.3.29. Odvetniški zbornici, 1952 - 1954, 2 pismi
3.3.30. Heli Vaupot, 1960,2 pismi
3.3.3!. A10je opraviči/o, 1954, 1 pismo

3.4.
3.4.!.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.

21H

Korcspondcnca, ki pripada drugim osebam
Slavica Puhek, 1920, 1 razglednica
Ljuba mama! Jože in .Micka, 1952, 1 pismo
Marjan Lipovšek, 1951, 1 pismo
Pelce Kunej, 1948, 1 razglednica
i\1ar;ana Železnikar, 1952 -1953, 2 pismi, 3 razglednice
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3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
3.4.9.
3.4.10.
3.4. 11.
3.4. 12.
3.4. 13.
3.4.14.
3.4.15.
3.4.16.
3.4. 17.
3.4.18.
3.4.19.
3.4.20.
3.4.21.

Zo ra Koren, 1953, 1 pismo
Terezija Okoren, 1953, 1 dopis
Slavica Jelenc, 1947 - 1948, 2 razglednici
Ljubomil Filipan, 1951, 1 dopisnica
Spoštovana g. Perles!. 1 pismo
Liebcr Šerbec, 1943, 1 pismo
Mimika Krenker, 1973 - 1977, 3 pisma
Jo sipina Šerbec, 1946 - 1980, 2 pismi, 35 razgledruc, 3 česti lk e
Dragi moj g. Veličkoviču! paroh N . Matkovic. 195 1, 1 pismo, (prevod)
Fra njo Greio, 1955,23 pisem
Polonca Babnik, naslovna kuverta, 1 fotokopijlt
D rago - Mario Šijanec. 1943, 4 dopisnice
č lani radijskega orkestra Ljubljana, 1942, 2 dopis lUci
dr. Milan Lemež, Advoka tska zbornica, 1943, 1 pismo
Marija Šubice, Uprava za socialno zavarovanje. 1952,1 dopis
Jerica Marzclj, 1973, 1 vabilo

3.5.
3.5.1.
3.5.2.

Drugo gradivo
Kuverte, naslovljene, 23 kosov
Razglednici, 2 ko sa

ŠKATLA 4
4.

Gradivo podarila Marja Polak leta 1996.

4.1.

Seznami zapornikov iz Ljubljanske pokrajine,
ki so bili zaprti v zaporih v Firencah. Parmi, Benetkah, Castelfranco-Emilia,
Alessandriji, Peruggii, Valterri, Livornu, Cesseni, 65 lisrov

4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.26.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

Duplikati prošenj za izpustitev zapornikov naslovljene na:
.Mestno poveljsrvo nemške vojske v Benetkah, 6 prošenj
Poveljnika varnOstne policije v Veroni, 1 prošnja
l\fesrncga poveljnika v Fosombronu, 1 prošnja
Mestnega poveljnika nemške vojske v Castelfranco, 1 poizvedba
l\ Iestnega poveljnika nemške vojske v Firencah, 26 prošenj
Poveljsrvo varnostne policije v Firencah, 5 prošenj
l\lestno poveljsrvo nemške vojske v Firencah, 1 poizvedba
Poveljstvo varnostne policije v Firencah, 7 poizvedb
:r,,[esrnemu poveljniku nemške vojske v Parmi, 2 dopisa, 7 prošenj, 1
poizvedba
Višjemu komisarju operacijske cone Jadranska obala, dopis, 3x
Upravo policije v Ljubljani, 23 prošenj
Komisijo za likvidacijo italijanskega vojnega sodišča v Ljubljani. 135 prošenj
Komandirja varnostne policije v Ljubljani. 3 prošnje
Prošnja naslovljena na Rosener-ja, visokega SS lUadnika v Ljubljani. 1
prošnja

4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
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4.2.15.
4.2.16.
4.2.17.
4.2. 18.
4.2.19.
4.220.
4.2.21.
4.2.22.
4.2.23.
4.2.24.
4.2.25.
4.2.26.
4.2.27.
4.2.28.

Urad za delo v Ljubljani, 1 poizvcdba
dr. Koherer-ja, nemški svetovalec pri "P revodu" v Ljubljani, 2 poizvedbi
d r. Lovm Hacina. upravnika policije v Ljublj:lIl.i, 4 prošnje in 1 poizvcdba
Orgaruzacijo Todr v Ljubljan.i, I poizvcdba
dr. ~1aksa Loha, vodjo političnega oddelka uprave policije v Ljubljani, 1
prošnja
na nem škega svetovalca za lj ubljansko provinco, 1 poizvcdba
Komisijo za likvidacijo političmh obsojenccv pri upravnem sodišču v
Ljubljani, 1 prošnja
Upravnika policije y Ljubljani, 1 poizvedb:I, 4 prošnje
dr. Ku rta i\rlessincrja, sodnega svetnika v Lj ublj:l11i, 7 prošenj , 4 poizved be
Vodj i oddelka nemških svetovalcev za pravo pri šefu uprave Ljubljan ske
province, 1 prošnja
Nabomo komisijo nemške vojske, 1 pro šnja
Upravo policije na Jdici, Ljubljana, 1 prošnja
Obvesti lo nemškega svcrovalca za Ljubljansko pokl"djino o razveljavljeni
sodbi itah;anskcga vojnega SOdIŠČ;}, 3 obvesula
Mesrno poveljstvo nemške vojskc v [rsn.l, 1 prošnja

4.3.

Spomini na dr. Ljubo P renner
Marja Polak, Lučine. 1993, originalni posnetek, avdio kaseta, 2 x 60 mlOut

4.4.
4.4.1.

Re vija Ženski svet
Lero XlV, 1936, številke: januar, fcbmar, marec, apnl,maj, junij. julij
avgust, sep tember, oktober, november, 10 kosov
Lela XV, 1937, številke: januar, februa r, marcc, apni , maj, jwtij, julij avgu st, 7 kosov

4.4.2.

4.5.
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.

Drugo
Liebcr I lein zel, 1943, 1 pismo
dr. Ljuba 1'renncr lviilici Kos , 1944, 1 dopis
Raču ni , pOlrdilo o p l ačilu, 3 listi
Razno, 1 list

ŠKATLA 5
5.1.
5. 1.1.

5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5. 1.5.
5.1.6.
5.1.7.
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Prigodnice

Slovo od Jodnve, 4 prigodnice: Po Jor/nVi !IOV klepet, Pos/molllrom
Vladi Kret~ Danči Žužek dele mesIoje l...J·ub!jatJe, Tre!jije lIaJ Fml1(e!i
Koder, 4 rokopis ni listi
Slmcolli l....itf nagrob, 1964, 1 liSI
P0t..drall!jcni Šmiklallčani, novoletna voščilnica, Šmiklavž, 1967, 1 list
Star si mesca dvtl, Iri dIIi, Juriju Šmonu , 1977. 1 list
Zaobljuba Maleri Bo?" I/a Bleda, 1949, 4 listi
Poj. o raiJ,lafella sImIlO na lin· r0t..klal1i!, Ljubljanskemu liceju, t list
[ litro lelo gre okoli, novoletna voščilnica, 1 liSI
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5.1.8.
5.1.9.
5. 1.1 0.
5.1.11.
5.1.12.

Jllriju P%bliki, za Abrabama, 1964., 4lisfJ
Alloj rojs/IIi dali, 1 ro kopisni list
V dolilIc dnu IUJ Jut!/; jasi, 1 rokopisni list
Ob duajselielrrid maIlIre (1930 - 1950), 1950, 1 ro koplSoi list
Prof'!Ja :;.0 1/0/10 sIrmIlJle, november 1974, 4 roko pisni listi, (pesem
podaril dr. J urij Si moniti leta 1998)

5.1. 12. 1.
5. 1.13.
5.1.14.
5.1.15.

Proš'!ja za JlOIJO s/mllišfe, Šmiklavž, 1976, posvetilo, foto kopija . 2 lisfa
Sn/nt'O moja - ali fe uti. 16. 3. 1958, 3 ro kopisni lisu
Ko pclnqjJlcga aprila, 1 rokopi sni li sr
Vsako Ic/o, ko spomladi, Pavii Štruc, 18. 6. 1958, 1 roko pisni lisr

5.11 6.

Kronik" N 2, Pn'iJv, 1 rokopisn.i liSI
Ko IC ži1Jyelya Tvqjcga spolIlilo, 1947. tipkopis, 1 li sr

5. 1.1 7.
5. 1.1 8.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

Q

Kllnll/olJo

kroJ/ika, Slovenj Gradec, 1939, tipkopis, 2 list!1

Prigodnicc, druge
Nul; "1It/amiki" Kroniko f\T.7fI, 1 rokopisni liS I
Ob t//JtgJtlllici, Zahvala za straniščc, ~ farja Polak, 8. 9. 1969, 1 list
Moj dali je "rdd", l rokopisni liSI
DfIIlal'!ii dali It Abrabam oi?id jt, 1956, dr. Ljubi Prenncr, 1 rokopisIlI

liSI

5.3.

Moji spomini.
Z loženi v jescni 1970, spomini dr. Lju be Prenncr, 1 zve~ek

5.4.
5.4.1.
5.4.2.

Življenjepisi
D I'. Ljuba Prcn ner, Življen jepis, tipkopis, 195 1,3 li sti
Prenner Ljuba, Sloven ski biografski leksikon J 933 - 1952, 8. zveze k, SIT.
495, 1 rokopi sni list, 2lisra tipkopisa
Ž ivljenje pi s, tipkopis, 1975, 1 liSI
Stan ko J:U1 ci, Jubilej ni zapis ob 70-letnici pisatelj ice dr. Lju be Prenncr,
01'5, 26. 1. 1977
Dr. Ljuba P rcnncr,10. 12. 1945, Biografski list, 2 lista

5.4.3.
5.4.4.
5.4.5.
5.5.
5.5.1.

5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.
5.5.5.

5.5.6.
5.5.7.
5.5.8.
5.5.9.
5.5.10.
5.5.1 1.

Urejanje pokojnine
Izjava LldiJ c Še ntjurc o Ljubinem d elovanju med NOB, 16. 6. 1975,
izjava in 3 pisma
Društvo slovenskih pisateljev, (Ivan Potrč), 1975, 2 pismi
Voje Šerbec, 1975, 8 pi sem
Izjava A nice Sotlar o organiziranem delu tovarišice (Jr. Ljube Prenner v
NOB v Ljubljani, 1975, izjava, 1 pi smo
Izjava, Slavko Osterc - }.1iha, 1975,1 izjava
Sk upno st pokojninskega in invalidskega zavarovanp, 1975, 1 odločba
Sku pn ost po kojnin skega in invalid skega zavarovanja, 1975, 1 od l očba
Sku pnos t pokojninskega in invalid skega zavarovanja , O bveslila, d cc 75,
jan 76, jul 77, 3 obvestila
Draga Lj uba , 1975, 1 pismo , podpisan F ranc.
Drag:l Ljuba, 1975, 1 pism o, nepodpisano
Skupnos t pokojrul1 skega in invalidskega zavarovanja, Poročilo, 1975
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5.5.12.
5.5.13.
5.5.14.
5.5.15.
5.6.
5.6. 1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.

5.7.
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.7.3. 1.
5.7.4.
5.7.5.
5.7.6.
5.7.7.
5.7.7.1.
5.7.7.2.
5.7.7.3.
5.8.
5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.
5.8.5.
5.8.6.
5.8.7.
5.8.8.
5.8.9.
5.8.9.1.
5.8.9.2.
5.8.10.
5.8.10.1.
5.8.10.2.
5.8. 11.
5.8. 12.
5.8.13.
5.8.14.
5.8.15.
5.8.16.
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Društvo slovenskih pisateljev
Društvo slovenskih pisateljev, 1975, pismo Vojmilu Šerbeu
Ljubino pismo Društvu slovenskih pis:ucljev. 1975
Ljubino pismo Republiški komisiji za socialno zavarovanje
samostojnih umem.ikov, 1975
Tipkopis, 2 lista
Bolezen
Recepti, različni, 10 listov
Diagnostični list, 1 list
Dmgo, 3 listi
Podatki o hospitalizaciji, 2 li sta

Smrt
Podobica, prejem vseh zakramentov, 6. 9. 1977

Mrliški list, 4 listi
Osmrtruce dr. Ljuba Prenncr, S osmrtnic
Osmrtnica za Marijo Prenner, 1 osmrtnica
Nawčilnica za pogrebne storirve.l list
Seznam tistih, ki so poslali pismeno sožalje, 1 li st

Zahvali OZS in DSP, 2 lista
In mcmoriam:

Stanko Janežič. članek
Mojca Dornik, članek
Ferdo rischer - Mojka.

članek

Razni dokumenti
Potna lista: FNRJ 1957, SFRJ 1966
Č lan ska izkaznica Zveza sindikatov Jugoslavije, 1949
Planinska zveza Jugoslavije, 1952
Izkaznica o kolesu, 1947
Potrdilo o driavljansrvu, 1952
Legitimacija za vožnjo z vlakom, 1952
Spomin na 1. sveto obhajilo, 1915
Erinnemngsblatt, 1914 - 1915
Vizitke
Dr. Ljuba Prenner, advokat Ljubljana, 9 kosov
Druge, 30 kosov
Denar:
5 lir, 1944, 4 kosi
10 dinarjev 1944, 1 kos
Krstni list, Fara Prevalje, 1927
Potrdilo o stalnem bivališču, Mestna občiml Ljubljana, 1942
:rill....O Slovenj Gradec, potrdilo o domovinskih pravicah, 1948, 1 list
Izpisek jz rojstne matične knjige, Prevalje, 1977
Članska izkaznica društva slovenskih književnikov v Ljubljani, 1939
Zdravniško spričevalo, Ljubljana, 1942
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5.8.17.

Ovitk.i za dokumente, 3 kosi

5.9.
5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.

Dokumenti. ki pripadajo drugim osebam
Članska zdravstvena izkaznica, l\farija Rigelnik, 1957

5.9.4.
5.9.5.

Spomin na 1. sveto obhajilo,Jožefa Prcnner, 191 7
Obvestilo o sprejemu v domovinsko zvezo, Jožef Čerče, Mestni magistrat
Ptuj,1930
Tcsrament,JoscfPrenncr. 9.12.1923
Ex ofro, rojstni in krstni list, Jožef Čerče, Jareuina, 1939

Šolski dokumenti
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljan.i
5. 10. 1.1. Ljuba Prenner, Višji tečajni izpit iz sloven ščine, Žena, dom in domovina
5.10. 1.2. Izpričevala o višjem tečajnem izpitu, 1930
5.10.2. Univerza Kralja Aleksandra r. v Ljubljani

5.10.

5.10. 1.

5.10.2.1.
5.10.2.2.
5.10.2.3.
5.10.2.4.

Indeks-. 1930, 1933, 2 kosa
Spričevala o državnem izpitu, 1933, 1935, 1936, 13 koSI
t\bsolutorij pravnega šnldija, 1935
Doktorska diploma, 1941,2 kosa

ŠKATLA 6
6.1.
6.1 . 1.
6.1 .2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6. 1.6.

6.1.7.
6.1.8.
6.1.9.
6.1.10.
6.1.11.

6.2.
6.2. 1.
6.2.2.
6.2.2.1.

Advokanlra
Osnutek prošnje za izdajo domovnice, Mestna občina Kočevje, 8. 1.
1943, rokopis in tipkopis
Apelacij sko sodišče v Ljubljani, Potrdilo o opravljenem ustnem
~ldvokatskem izpitu, 3. 7. 1942
Advoka tski sindikat v Ljubljani, Potrdilo o opravljanju pnpravniške
prakse, 1942, 2 potrdili
t\dvokalSlU sindikat v Ljubljani, Vpis v advokatslU imenik, 31. 12. 1942
Potrdilo dr. Antona Mojzerja, 1942
Spričevalo Sreskega sodišča v Slovenj Gradcu, 1937
PoobblSrilO, namestnica advokata Stanka Tomšiča, 1944
Zahvali ob odprtju lastne odvetniške pisarne Vladu Šenku, ~Iilku Pirkmajerju,
1943, 2 zahvali
Advokatska komora v Ljubljani, Legitimacija, 1942
AdvokatslU sindikat Ljubljana, potrdilo o plačilu, 1943, 1 dopIS
Penzijski fond Advokatske in notarske komore, potrdilo o plačilu, 1943,
1 dopis
Poslovanje advokatske pisarne
Pokrajinski sve t korporacij, Prošnja za dodelitev kuriva, 1943
Ministrstvo Z:1 financc LRS, Prošnja in pritožba zopcr IU..O Rakovnik Vič radi izterjevanja davkov, 1948
RLO Rakovnik - Vič, Rešitev prošnje obročnega odplačevanja, 1947,
1948, 2 prošnji
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RLO Rakovica - Vič , O dgovor na pritožbo dr. Lj ube Prenn er radi
odmere davkov, 1948
6.2.2.3. RLO Rakovnik - Vič, Znižanje dohodnine in davka za leto 1946, 1949
JU..O Rakovnik . Vič. Prošnja za odpiS davčnega zaostanka, 1948
6.2.3.
Splošna davč na prijava za leto 1945
6.2.4.
6.2.4.1. D:lVčn;t pnjava Jožcfe Šerbec, 1947
Osntuek splošne davčne prijave za leto 1946. rokopis
6.2.5.
Obrazložitev poslova nja v leru 1945, 1946, l USI"
6.2.6.
Prihodki - odhod ki pisame leta 1943, 2 bcležki
6.2.7.
Potrdila O vplačilih, 3 kopime beležke
6.2.8.
Nalog za pla či lo povprečn.inc, 1947, I liSI
6.2.9.
6.2.10. Obvestilo in plačilni nalog, 1944, 1 liSI
6.2. 11. POLrdila o p la čilih advokatski h storitev, 2 1 listov
6.2. 12. Pisarniški papir odvc tniške pisarne, 2 kosa
6.2.2.2.

6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.3.5.

Pisarna
Potrdila o najemu pohišrva za pisarno in seznami posojcnc opreme, 1943,
3 potrdil"
RekJamacija [[akov za rolcte, 1943
Najemna pogodba, 1943
Potrdilo o obroč n e m odplačevanju pohištva, 1961, 1 liSI
Scznam n.abavljenih delov, 1 list

6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.

Dtuštvo Pravnik
Pravniški dom Ljubljana, Obvcs tiJo o vpisu v društvu, 1943, 1 ljsr
Pnstopna izjava dr. Ljube Prenncr, 1943, 1 list
Izvl eček iz pravil "Pravniškega doma" v Ljub[jatll, 1 list

6.5.
6.5.1.

Odvzem advokature
Vbd~l LRS, Komisija za prcsojo pravicc za opravljanje odve tništva,
odločb", 1947
Dr. Ljuba Prenncr, ?\!LO finančni oddelek, Ljubljana. Izjava, 1 list

6.3.
6.3.1.

6.5.2.
6.6.
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.

Ponovna pridobitevadvokature
Lidiji Šcnrjurc, CK KPJ, Beograd, 1952, 1 pismo
Osnutek pisma Vrhovnemu javnemu tožilcu FNRJ Beograd, 1953,
ro kopis, 2 lista
POLrdili o nekaznovan ju, 1952, 2 potrdili; 1954,2 potrdili
Porrdilo O \l)istl v volilni imenik, 1954, 1 potrdilo
Obvestili javnega tožilstva LRS, 1953 · 1954,2 obvestili

Odvetniška zbornica Slovenije
Pogodba O socialnem zavarovanju odvetnikov, 1952
O krožnicI vsem odveullkom in odvetniškim pripravnikom, 1952~ 1953,
2 okrožnici
6.7.2. 1. .\dvokatsk:l zbornica, okrožnice, 1943.2 kosa; 1944,2 kosa; 1945,
1 kos
6.7.
6.7.1.
6.7.2.
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6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.
6.7.6.

Vabilo na redni letni zbor, 1954, '1 list
Seznam odvetnikov v LR Sloveniji
Od l očba o izbrisu iz OZS, 1975, 1 liS!
Uradno potrdilo, opombe v imeniku odvetnikov Odve tniške zbornice,
1976, I liS!

6.8.
6.8.1.
6.8.2.
6.8.2.1.

Drugo
Izjava dr. Ljube Prcnner, sodni tolmač za ncmšk.J jezik, 1 liSI
Izpiski, potrd ila o vpl:t čilih, račull i. sprejemni listi, potrd ila, naročnmc
Izpiski, potrdila o Vphl Čilih , računi, ki se n:lIlašajo na dr, Ljubo Prcnncr,

132 kosov
Izpiski, potrdila o vplačilih, računi, ki se nanašajo na druge osebe,
37 kosov
6.8.2.3. Obvestili o živilskem paketu, 1952, 2 lista
6.8.3.
Razno. 2 kos:1
6.8.3.1. Nabožne slike, 3 kosi
6.8.3.2. Nabožni tek st, 1 li st
6.8.3.3. Drugo, 3 usti

6.8.2.2.

6.9.
6.9.1.
6.9.2.

Zakoni
Zakon o sodnih ';Iksah, 1930

6.9.4.
6.9.5.
6.9.6.
6.9.7.

Pdspcvck osnulka za Za kona o odvetništvu f7LR Jugoslavije, dr. V. Šuklje,
1946, upkopis, 15 liS!ov
Pripombe k osnutku Zakona o odvetništvu, dr. Albin Smole, 1946,
tipkopis, 13 listov
Dodatek k .Advokats ki tarifi s sodnimi odločbami, 194 1
Načrr zakona O advokntuci, tipkopis, 14 Listov
Pravilnik Zveze s kJad~llcljev Jugoslavije, 1968
Rokopis, 1 list

6.10.
6.10.1.

Pravniške revije
Ljudski pravnik, fII. letnik, št. 2, 1948

6.11.

D o kumentacija advokatske pisarne, posamezni primeri:
J\nrelj

6.9.3.

6.1 LL
6.11.2.
6.11.3.
6.11.4.
6.11.5.
6.11.6.
6.11.7.
6.11.8.
6.11.9.
6. 1'f.1 0.

Belič
Be rli č

Biasi
Biskllpsky
Bricelj
Cvenk
Cihlar
Dominko
Fe rk

6. 11.11. Fuchs
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6.11.12. Gorec

6.11.13.
6.11.14.
6.11.15.
6.11.16.
6.11.17.
6.11.18.

Hobel
Jastrobnik
Jeršin
Kanonik
Knez
Kobza

6.11.19. Korošec

6.11.20.
6.11.21.
6.11.22.
6.11.23.
6.11.24.
6.11.25.
6.11.26.
6.11.27.
6.11.28.
6.11.29.
6.11.30.

Kump
Kunej
Lampič

Lavnč

Mihael
Močnik

Mrzel· Krenker
Muhvič

Pajdaš
Piccoli
Planinšek

6.11.31. Plantarič:

6.11.32.
6.11.33.
6.11.34.
6.11.35.
6.11.36.
6.11.37.
6.11.38.
6.11.39.

Plešnik
Pozderec
Ramovš, Štuhli
Rasteiger
Rigelnik
Rogina
Rojc
Rotar

6.11.40. Rožen
Sekavčnik

6.11.41.
6.11.42.
6.11.43.
6.11.44.
6.11.45.
6.11.46.
6.11.47.
6.11.48.
6.11.49.
6.11.50.

Slovenska legija
Šerbec
Šporer
Šuler
Tumpej
Vrhnjak
Weilguny
Wolf
Posamezni dokumenti advokatske pisarne dr. Ljube Prenner, 19 listov

6.12.
6.12.1.
6.12.2.
6.12.3.
6.124.

Beležke, 7 kosov
Naslovi, 6 listov
Sporočila, 2 lista
Adresar, 1 kos
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ŠKATLA 7
7.

Časopisi

7.1.

7.1.1.
7. 1.2.

Sloven cc
LelO LX,,'\:I., šlev. 17 a, 22. 1. 1943, 1 kos
Lelo LXXI., ŠICV. 20 a, 26. 1. 1943, 1 kos

7.2.

Jutro

7.2. 1.
7.2.2.

Šlev. 295,21. 12. 1930,1 izrezek
Šlev. 297,24.12.1930,1 izrezek

7.2.3.

Štev. 17, 1 izrezek

7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.

LelO x"'OlJ., št. 18, 13. 1. 1943, 1 izvod
Lelo XXIII., št 24,30. 1. 1943, 1 izvod
Lelo x"'UIl., št. 102,6.5.1943,1 izvod

7.3.
7.3. 1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.

Slovenski narod
LelO L'\XlI., št. 278, 7. 12. 1939,1 izvod, 1 kopija
LelO LXXV., št. 12, 16. 1. 1943, 2 izvoda
Leto LX",\:V., št. 14, 19. 1. 1943,1 izvod
LelO LX",(V., št. 15,20. 1. 19~3, 1 izvod
LelO L,(...'CV., št. 20,26. 1. 1943,2 izvoda
Lelo L'{.,(V., št. 24, 27. 1. 1943,2 izvoda
Šr. ~9, 27. 2. 1947,1 izrezek

7.4.
7.4.1.
7.4.2.

Slovenski dom
Lelo VITI., šr. 15, 20. 1. 1943, 1 izvod
LelO VIII., št. 17,22.1. 1943, 1 izvod

7.5 .
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.5.4.

Slovenski poročevalec
Lelo XI., št. 144, 19. 6. 1950, 1 izvod
Leto Xl., št. 145,20.6.1950, 1 izvod
Lero Xl., ŠI. 158,5. 7.1950, 1 izvod
Lelo XV., ŠI. 77, 2. 4. 1954, 1 izvod

7.6.
7.6.1.

Tribuna
Lero lV., št. 6, 2. 4. 1954, 1 izvod

7.7.
7.7. 1.

Salzburger Nachrichtcn
Lelo 10, št. 95,23.4. 1954, 1 izvod

7.8.
7.8. 1.
7.8.2.
7.8.3.

Neue Zuricher Zeitung
Šr. 276, 8.10, 1967, dc~,i izvod
Št. 285, 17. 10. 1967, delni izvod
Št. 300, 1. 11. 1967, delni izvod
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7.9.
7.9.1.

\Viener Wochenausgabe
Leto 9, št. 41,8. 10.1953

7.10.
7.1 0. 1.
7.10.2.
7. 10.3.
7.10.4.
7.10.5.

Ljubljanski dnevnik
Leto [[1., št. 263, 10. 11. 1953, 1 izvod
Leto IV., Št. 74, 30. 3. 1954, delni izvod
Leto VII., št. 150, 28. 6. 1958, 1 izvod
LelO XVrI ., št. 70, 14. 3. 1967, 1 izvod
Delni izvod, 5. 11. 6. 1973

7.11.
7.11.1.

Nedeljski dnevnik
Št. 301, 5.11. 1967, delni izvod

7.12.
7. 12.1.

Mislinjska dolina
Leto III., št. 7, 25. 4. 1960, 1 izvod

7.13.
7. 13. 1.
7.13.2.

Pavliha
Leto Il, št. 13,3.4. 1954, 1 izvod
Leto 17, št. 19, 13. 5. 1960,1 izvod

7.14.
7.14. 1.
7. 14.2.
7.14.3.
7.14.4.
7.14.5.
7. 14.6.

Naši razgledi
Delni izvod, 14. 2. 1953
Delni tzvod, 28. 2. 1953
Leto IX., št. 6, 19. 3. 1960, 1 izvod, 2 izrezb
LelO XV., št. 13,9.7.1966,1 izvod
Leto XVI., št. 5, 11. 3. 1967, 1 izvod
Leto XXVI., št. 10, 7.10. 1977,1 izvod

7.15.
7.15.1.

Glasnik
Lelo III., št. 98, 21. 12. 1956, 1 izvod

7.16.
7.16.1.
7. 16.2.

Večer

7.17.
7. 17.1.
7. 17. 2.
7.17.3.
7.17.4.

Delo
Delni izvod, l . 3. 1964
Delni izvod, 12.6. 1973,
Sobo ma priloga, delni izvod, 7. 2. 1976
De~u izvod, 27. 2. 1977

7.18.

Časopisna pobarvanka, 1 kos

22X
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ŠKATLA 8
8.

Posamezne izdaje

8.1.
8. 1.1.

Naša :žena
Leto lX., št. 10, 1950

8.2.
8.2.1.

7D
Le to IV., št. 44, 30. 10. 1975

8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.

Weltwoche
Št. 2, 9. 1. 1970
Št. 3, 16. 1. 1970
Št. 6, 6. 2. 1970
Št. 22, 29. 5. 1970
Št. 31, 31. 7. 1970

8.4.
8.4.1.

Monat
Leto 22, št. 266, nov.1 970

8.5.

Bilten Društva slovenskih pisateljev
št. 1, 1996

8.6.

Obrazi
Ivan Cankar v sliki in besedi, MK, 1976

8.7.

Dresden

8.8.
8.8.1.
8.8.2.
8.8.3.
8.8.4.
8.8.5.
88.6.
8.8.7.

Časopisni članki, izrezlO
Č lanki o dr. Ljubi Prennec, 6 člankov
Članek o literarnem ustvarjanj u, 19 člankov
V spomin, 2 č lanka

Razno, 2 Banka

8.9.
8.9.l.
8.9.2.
8.9.3.
8.9.4.
8.9.5.
8.9.6.

Gledališki listi, vabila
G ledališki lis(SNG Drama, št. 9, 1948 - 1949, Ivan POUč, Lacko in Kre lli
Gledališki list, Mala drama, 1970 - 71, Gregor Strniša, Žabe
Plakat, SNG Opera, V"sa Željeznova. 1949
Plakat, SNG Drama, Š krjan ček, 1956
Plakar, Šentjakobsko gledali šče, Žalujoči ostali, 1958
Plakat, SNG Drama, Kongres, 1969

8.10.
8.10.1.

Teksti dr. Ljube Prcnner,
iOr{: Predolgo se že molavi/imo

Spomini na dr. Ljubo PrCt111Cr, 8 čla nk ov
Članki o odvctniškcm delu, 3 članki
Č lanek o Vojetu Šerbeti, 1 čl:lnek

različni

'fi okrog, tipkopis, 6 strani
22')
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8.10.2.
8.10.3.
8.10.4.
8.10.5.

Jmtlenlki orgaJli!1je pnJel okrog 10 Ila fodn[jo, rokopis, 1 list
Pripovedovale,,; 'ak je /0 mf!j čmolasi Pero, tipkopis, 1 list
Ob grobu pokOJizega dr. Vladimirja Ravniharja, tipkopis, 3 listi
Beh·grob nafe gore, spominski članek, Jutro, št. 26, 31. 1. 1935

8.11.

Drugo

8.11.!.
8.1!.2.
8.11.3.
8.11.4.
8.11.5.

Karl Reichcrt , Album Štajerske 1863, izvleček, tipkopis, 1 list
Seznam knjig in avrorjev, 1 zvezek
Seznam knjig, 1 list
Josip Stritar, Na Jenkovem grobu, rokopis, l1ist
Carbon papir aero, 6 listov

8.12.
8.12.1.
8. 12.1.1.
8.12.1.2.
8.12.1.3.
8.12.1.4.
8.12.1.5.
8.12.1.6.
8.12.2.
8.12.3.
8.12.4.
8.12.4.1.
8.12.4.2.
8.12.5.
8.12.6.
8.12.7.
8.12.8.
8.12.9.
8.12.10.

Medvojno delovanje
Duplikati prošenj za izpustitev zapornikov na slovljeni na:
Upravo policije v Ljubljani, 2 prošnji, 1 poizvedb:!
dr. Lovra Hacina, upravnika policije v Ljubljanj, 1 prošnja
Leona Rl.Ipnika, predsednika pokrajinske uprave v Ljubljani, 2 prošnji
dr. Kurta Messingerja, sodnega sve mika v Ljubljani, 2 prošnji
Komisija za likvidacijo italijanskega vojaškega sodi šča, 1 prošnja
Mestno poveljstvo nemške vojske v Firencah, 1 poizvedba
Dopis na Urad varnosme službe v Firencah, 2 dopisa
Za pisnik o zaporniku, tipkopis. 1 list
Prošnja za plačilo stroškov, 29 ko sov
Poizvedba za zaporniki, 4 kosi
Obvestilo o oprostitvi sodb, 6 kosov
Seznami zapornikov, 4 listi
Zapis Slovenskega rdečega križa Ljubljana, 5.1. 1944, ripkopis, 1 list
Osebni podatki o zapornikih, 58 listov
Prošnje za posredovanje, 8 pisem, 2 dopisnici
Dokumenti, ki se nanašajo na zapornike. 5 kosov
Računi, različni, 7 listkov

ŠKATLA 9
9.

Literarna

9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
9.1.1.2.
9.1.2.
9.1.2.1.
9.1.2.2.
91.3
9.1.3.1.
9.1.3.2.

Mejniki ali Kronika malega mesta
Tipkopis, 1 - 227 strani, manjkajo strani 201, 206, 208 in 221
Tipkopis, 1 - 227 strani, 1 kopija
Tipkopis, 1 - 14 strani
Kruh in vino, tipkopis, 1 - 94 strani
Tipkopis, 1 - 94, kopija
Tipkopis, 20 listov
Uvodno besedilo
Tipkopis, 2 lista
Tipkopis, 2 lista, (dodana kopija)
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9.1.3.3.
9.1.4.
9.1.4. 1.
9.1.4.2.
9.1.5.
9.1.6.

Tipkopis, 2 liSTa
Drugo
Tipkopis, 4 listi
Naslovne strani, 7 listov

Nemški prevod, tipkopis, 1 - 66 strani
Dva rokopisna lista za Mejnike

9.2.
Neobjavljena dela
9.2.1.
V kolu okrog §JlbeZnJ~ Trodejanko sedat!}os/i, tipkopis, 26 strani
9.2.2.
Dolga POI, beležka
9.2.3.
Pod pnsi/Ilo upravo
9.2.3.1. Beležke, rokopi s, 7 strani
9.2.3.2. Rokopi s, 83 strani

ŠKATLA 10
10.

Literarna

10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.

Gordijski vozel
Tipkopis, 1 - 69 strani, (kopija)
TIpkopIS, 1 - 63 strani, (kopIja)
Gledališki list, Šen~akobsko gledališče, Prenncr: Gordijski vozel, št. 7,
1972-73
Posvetilo, rokopis, 1 list

10. 1.5.
10.1.6.

Tipkopis, S lisrov

zapuščina

Osnutek, rokopis, 18 listov

10.2.
Libreto Prešeren, Slovo od mladosti
10.2.1. Rokopis, 106 listov
10.2.1.1. Rokopis, 3 list
10.2.2. Julija, tipkopis, 1 - 33 strani
10.2.3. Rokopis, 37 hstov
10.2.4. Tipkopis, 40 liSTOV
10.2.5. Tipkopis, 5 listov
10.2.6. Gledališki list, Opera, št. 6, 1953 - 1954, Danilo Švara: Prešeren, Slovo
od mladosti, 1 kos
10.2.7. Rjsba s tušem, 23. 3. 1954
10.2.S. Čestitke ob krstni izvedbi, 13 kosov
10.3.
10.3.1.
10.3.2.
10.3 .3.
10.3.4.
10.3.5.

Veliki mož
Čestitke ob krstni izvedbi, 11 kosov
Čestitke ob krstni izvedbi, neda tirane, 9 kosov
Maksa Šnudrl, Ljuba Prenner, tipkopis, 6 listov
Kupna pogodba za igro Veliki mož, Ljubljana, 1944,4 izvodi
Gledališki list Narodnega gledališča, Drama, 1942 - XX - 43 - XXJ, št. 10,
Ljuba P[enner, Veliki mož, 2 kosa
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10.3.6.
10.3.7.

Veliki mož, spremni list h krstni uprizorit'lri, 1 kos
Veliki sin domovine, tipkopis, 18 listov

10.4.
10.4.1.

10.4.5.

Vasovalci
Vasovalci, G lasbena šaloigra venem dejanju, Ljubljana, 1951 (1945),
samoza!ožba, 2 kosa
Obračun za spevoigro Vasovalci, 1 kos
Plakat, Slovenj Gradec, 1953, vabilo na uprizoritev
Vabilo na proslavo 10. obletnice OF, uprizoritev Vasova1cev, Gimnazija
Bežigrad, Ljubljana, 14. 4. 1951
Ljuba Prennct, Janko Gregorc, Vasovalci, libreto, "J 2 strani, 2 izvoda

10.5.
10.5.1.
10.5.2.
105.3.
10.5.4.

Hugo Wolf
If"er iSI da dnllllen?, 1 rokopisni lis t
Hugo Wolf, 2 fotografiji
Priložnostna znamka, 1914,1 kos
Med Urf!Jo iII Pohorjem, rokopis, 4 listj

10.4.2.
10.4.3.
10.4.4.

Odvetnik v slovenski literaturi
10.6.
10.6. 1. Odvjetnik, G lasilo advokatske komore v SRH, št. 1- 4, leto XIX., Zagreb,
1969, manjkajo srrani od 1 - 16
10.6.2. Tipkopis, 1 - 30 strani, 2 kopi ji

ŠKATLA 11
zapuščina

11.

Literarna

11.1.
11.1.1.

Objavljena dela dr. Ljube Prenner
Življ enje za hrbtom, povest, Evalit, 1936, Ljubljana, (fotokopiran
izvod)
Neznani storilec, malomeščanska kriminalna povest, Vodnikova družba,
1939, Ljubljana
Terka Merka, Skok, Cmok in jokica, jutro, 1929, Ljubljana, (darilo
Pionirske knjižnice Ljubljana leta 1998)
Trojica, povest, Belo - modra knjižica, 1929, Ljubljana, (fotokopiran izvod)

9.1.2.
11.1.3.
11.1.4.

Dmga dela
P rešeren, poezije, 1939, Ljubljana
Mladi rod Kočevske v boju proti okupatorju,1v1K, 1953, Ljubljana
Zbirka slovenske poezije, (del)
Pavel Košir, Vinko M6derendorfer, Die Vol.ksmedizin bei den Karnrner
Slowen en, 1967, Darmstadt
11.2.5. Sveto pismo nove zaveze, 1939, Ljubljana
11.2.6. Drugo, 2 publikaciji
11.2.6.1. Ovitek za knjigo, 4 kosi
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
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ŠKATLA 12

12.1.
12. t .1.

12.1.2.
12. 1.3.
12.1.4.

Dokumenti družine Šerbec,
dodani so bili gradivu, ki ga je posredovala Dragica Šerbec
Fotografije, 12 kosov
Izpisek iz mrl.iškc mat.ične knjige,Josip Šerbec, 1950, Ljubljana
Poscrn.icl P'psi Šerbec, 1 kos
Spominska knjigajosipine Prenner, 1924

12.2.1.

Gradivo, ki ga jc posredoval Tone Turičnik
Ljubino pismo Dragu Druškoviču,S. 1. 1977, 4 listi, fotokopija

12.2.2.

Sokličeva

12 2.3.

izvodi
Ljubino pismo

12.2.

razgledn.ica

Druškoviču,

Druškoviču ,

28. 2. 1965, fotokopija, 3

1977, 16 listov, fotokopija

GRADTVO, Kl GAJE POSREDOVAL TVO ČERČE
12.3.
12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
12.3.4.
12.3.5.
12.3.6.
12.3.7.
12.3.8.
12.3.9.
12.3. 10.
12.3. 11.
12.3.12.
12.3. 13.
12.3.14.
12.3. 15.
12.3.16.

12.4.
12.4.1.
12.4.2.

Osebna korespondenca
A. Ruter, 1926,1 dopisnica
Slavko Osterc, 1930, 1 dop.isn.ica
Drago Vojska, 1930, 1 dopisn.ica
Stan., 1931, 1 pismo
dr. Josef Novak, 1937, 1 pismo
Stane Melikar, 1939, 1 pismo

Ajka, 1924, 1 pismo
Bratko Kreft, 1937, 1 pismo
Pavel Golia, 1932, 1 pismo
Silvester Škerl, 1932, 1 pismo
J uš Kozak, 1932, 1 pismo
Alojzij Krajnc, 1931,1 pismo
FA, PA, )-[E, 1934, 1 dopi sn.ica
Franci, 1931, 1 čest.itka
Slavica Jelenc, 1937, 1 razgledn.ica
Josip Prcnncr, 1933, 1 pismo
Korespondenca z institucijami
Slovenska Matica v Ljubljani, 1932, 3 dopisnice, 1 dopis

Belo-modra knjižn.ica, Minka Kroftova, 1931 - 1935, 1 dopis, 1
dopisnica, 1 nabiralna pola

12.4.3.
12.4.4.
12.4.5.
12.4.6.
12.4.7.
12.4.8.
12.4.9.

Rušk.i fantje, 1935, 1 vabilo
Urban & Schwar'Lc nberg, Dunaj, založba, 1937, 1 dopis
Žen a in dom, revija, 1936 - 1937, 2 dopisnici
Revija Prijatelj (Ern.i! Podkrajšek), 1935, 1 dopis
Evalit, 1937, 1 dopisn.ica
Zenski svet, 1936, 1 dopis, 1 dopisnica
Dmžba sv. Mohorja, Mladika, 1928, 1 pismo
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12.4.10.
12.4.1l.
12.4. 12.
12. 4. 13.
12.4. 14.
12.4.15.
12.5.
12.5. 1.
12.5.2.
12.5.3.
12.6.
12.6.l.
12.6.2.
12.6.3.

Za ložba Hram, 1937, 1 dopis
Založba Modra ptica, 1933, 1 dopis
Go ričar & Leskovšek, 1928, 1 opomin

Ve.d ag Ullstein, Berlin, 1933, 1 dopis
Jutro, 193 1, 1 dopis
JAD Triglav, 1931,1 vabilo, 1 pismo

Ljubina pisma
nena slovlj en o pismo, 1926. 1 kos

PropyIacn Verlag, Berlin, 1 dopisnica
Dragi Nubn!, t 934, 1 pismo

Nedatirana korespondenca
1 pismo, 1 voščilo, 1 zahvala

Kuverte, naslovljene, 7 kosov

Ra zglednice, prazne, 2 kosa

Korcspondenca, ki pripada dOlgim osebam

12.7.
12.7.1.
12.7.2.
12.7.3.
12.7.4.
12.7.5.
12.7.6.

nedatirana korespondenca, 2 piStlll

12.8.
12.8.l.
12.8.2.
12.8.3.
12.8.4.
128.5.
12.8.6.
12.8.7.
12.8.8.
12.8.9.
12.8.10.

Šolski dokumenti
Prošnja za dovoljenje polaganja izpitov kot privatistka, 1928
Sr bohrva ščina, Prcner, 1 beležka
Godišnje svedočanstvo, Beograd, 1928
Dovolitev privatnega izpita, Gimnazija Ptuj, 1925
Šn,dijska podpora , 1930
Prošnja za priznanje dveh izrednih semestrov, 1930
Izprašcva11a komisija za pravosodni državni izpit, sklep, 1935
Vabilo, D ekana t juridične fakultete, 1937
Društvo slušateljev ju.ridičnc faku.lrete, dopis, 1932
Vabilo, Izpraševaina komisija za pravosodni driavn.i izpir, 1936

12.9.
12.9.l.
12.9.2.
12.9.3.
12.9.4.
12.9.5.
12.9.6.
12.9.7.

Šolsko gradivo
Francoščina, besede, 1 beležka, 1 list
Francoščina, pripovedke, Markovic Nada, 1924/25, '1 zvezek
Prirodopis, Prenner Josipina, 1922, 1 zvezek
Važne letnice »starega veka«, 4 strani rokopisa
Zemljevid, (del, ostliche Mittelmeer)
Latinske vaje. PremIcr Ljubo, 1 zvezek
?vlatematične vaje, 7 strarn, 2 lista

2.'\4

Hei Volavšek, 1936, 1 dopis
Rodbina Prenncr, 1936, 1 zahvala
Narodna strokovna zveza, Ljubljana, 1935, 1 dopis
Franjo Vrunč. 1929. 1 pismo

KareJ Go li, 1937, 1 dopis, 1 pismo (Draga Mala)
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12.10.
Razni dokumenti
12. 10.1. Objava Jugoslovenske državne železnice, 1930/3 1
12.10.2. RlIzličnapotrdila, 1929, 1937, 2 kosa
12.10.3. Račun, 1936, 2 kosa
12.10.4. Poštne nakaznice. pobotfl1ca, kupon, 9 kosov
12.11.
Razno
12.11.1 . Knjižnična izkaznica, Anton Habe, 1931
12.11.2. S mučar ski klub Slovenj Gradec, izvleček iz račlU13. 1933
12.11.3. Izpisek iz zemljiške knjige, 1 kos
12.1'1.4. Propagandni material za občinske volitve, 1936, 8 listov
12.11.5. Reklamni material, razno, 6 kosov
12.11.6. Lcgatov trgovski tečaj, 1 lisr
12.11.7. Seznam starih naročnikov za srez Slovenjgradcc, llisr
12.11.8. Zabeležka volitev, 1928, rokopis, llisr
12.11.9. Konccrro.i spored, I kos
12.11.10. Posclnica, 1 kos

ŠKATLA 13
zapuščina

13.

Literarna

13.1.
13.1.1

Ne sodi!
Ljudska igra v dveh dejanjih, rokopis, 1- 16 strani

13.2.
13.2.1.

Vilino maščevanje
Igra ~a mladcž v 2. slikah, rokopis, 1 - 4 strani

13.3.
13.3.1.

V svetl noči
Igra v treh dejanjih, tipkopis, 9 strani

13.4.
13.4.1.
13.4.2.
13.4.3.
13.4.4.
13.4.5.

Mejniki ali kronika malega mesta
Tipkopis, 90 strani
Rokopis, 25 listov
Rokopis, 10 listov
Rokopis, I li st
Rokopis, zabcležke, 16 listov

13.5.
13.5.1.

Pepelnica
Rokopis, 2 lista

13.6.
13.6.1.
13.6.2.

Življenje za hrb tom
Rokopis, skic irka, 2 strani
Rokopis, 4 listi
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13.7.
13.7.1.

Se s tri č na iz Razborja
Od lomek, rokopis, 2 lista

13.8.
13.8.1.

Neznani storilec
Rokopis, 5 lts tov

13.9.
13.9.1.

Trojica
Roko pis, 20 lis tov

Skok, Cmok in Jokica
13.10.
13.10. 1. Ro kopis, 7 listov
Cirkus »Polomija«
13.11.
13. 11. 1. T ipkopis. 8 strani
13.12.
13. 12.1.
13.12.2.
13.12.3.

Dela brez nas lovov
Alira, Vera, Nfara, rokopis 17 listov

13.13.
13.13. 1.
13. 13.2.
13.13.3.
13. 13.4.
13.13.5.

Drugo
Zabeležke o Preše rnu, rokopis, 7 listov
Raz ne zabcležkc, rokopis, 36 listov, (13 praznih ltstov, 2 mapi)
Zvezdira: A če ga poknjemo mi, 1927, rokopis, 1 iJSI
KOl1fcrel1cier: ModIlo revija za lela 1938, rokopis, t li SI
Naša /lJama, rokopis, 1 list

13.14 .

Prigodnice

10./ 1.28., rokopis, 7 listov
Olebe, tipkopis, 7 izvodov

13.14. 1. Jesen si pesem poje, 1924, rokopi s, 1 list
13. 14.2. Cib~ rokopis, 1 li st

13. 14.3.
13. 14.4.
13.14.5.
13.14.6.
13. 14.7.
13.14.8.

,p

Ivančevi Vidi
rojslIIi dali, 1927, rokopis, 1 list
Ti soll/icu, rokopis, 2 lista
Bnza mlada pod goro lOmeJJa, rokopis, 1 list
V minlJivi iaI nam leie Ielo, 1932, rokopis. 1 list
ZemlJo je o,-!iela lIebeika radoII, rokopis, 1 list
Cenit, beležka (pesmi, zapisi v gorici), rokopis, 1 kos

13.15.
Drugi avtorji
13.15.1. Perič Lojze: MladoIlno, Mlada !jubeztll, Pum/t, Puem2,
Vllaje,!/e, SomI, tipkopi s, 6 listov
13. 15.2. E inleilullg. AUI der Tilje, rokopis, 6 strani
13. 15.3. Kol zadf!J"e veliko delo je iZfel »Socialni kontrakt«, rokopis, 4
strani
13.16.
Note
13.16.1. E mmerich Kalman: Grafin Mariza, Ope reHe in d rci Akten, 1

zvezek
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13.16.2. Ivan Ocvirk: Moja Pomlad, 1 list
13.16.3. Na rrgu, tenor I., prepis, 1 list
13.16.4. Dijak, rokopis, 3 strani
13.16.5. Stric, rokopis, 2 strani
13.17.

Časopisni članki, revija

13.17.1.
13.17.2.
13.17.3.
13 .17 .4.

Slovenec, štcv. 208, 12. 9. 1928, str. 3
Politika,13. 10. 1937, str. 5, (cirilica)
Politika, 14.10.1937, str. 7, (cirilica)
lIVe-nil die Noseg1iinz" brez naslovnice, revija o lepoti, str. 3 - 24

13.18.
Različna dela
13.18.1. Posojilnica v Pluju,Jubilejno in upravno poročilo, 1933, 1 kos
13.18.2. Marcel Prevo, Poludevojke, Beograd, 1925, (cirilic.)
13.18.3. Tone Čufar, Polom, Ljubljan., 1934
13.18.4. P . Strmšek, Ljudje iz naše vasi, črtice. Celje, 1939

13.18.5. Marija Grošljeva, Mladi rod za god, Ljubljana, 1928
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MAKS KUNC naravos lovni fotograf (1930 - 1996)

· Rodil seje 20. 10. '930 IJ NJe~'d. IJ dm~lI; 1 (rtIIII otrokI';
• otroško Ic/aje pmf.jvelskNpqj 1 su/ro;n brato",..
- slar 141tlje zaal delali tJ mdlliku Me~ca ko/jaMski kopač mde;
- od 1946. do 1948. lela je bil ",~enec indullnJske fole;
- po ko"čollcm lolanju je POtrDIlIlO delal v mdniku kOl kopač mde;
- Z 19 lelije emi.griral IJ AvsIrijo;
- na POStI/VII bliZ" Beliaka seje pn~jll!j(J1 Z de/oHl Ila poli;h ;/1 IJ goZdovih;
- IJ Avstrijije 01101-1- kta;
- 1'la 19S3 gaj' pOI vodila v Kanado;
- lam je delal kal mdar;
- "kralJ)! iskal nove ijv!jt'!J!ke ittfvt, pn'tegl1lM gaje naravos/ol!Je;
- seznanil seje J fotografijo, kupil sije proiJotografik; aparat }-/assclblarl;
- kupoval lIje strokovno h'/era/IlTO lJ l19thje:rikih;
- lela 1965 Je je umil v Metjco in St zaposlil v mdnikllkol mdar;
- ln' le/o kaJJ/~je je zbolel, veliko tasa je preživel na zdravljmih " bolmJnit"llh;
· bolezm mII je onemogočala giba'!J~;
• od 1973. do 1996. le/a je pisalo drobI/ih vsakdo'yostih iJl sprotJ1ih l/aralJ{)slozmih opažaJljih
d,tevl/ike IJ angleJk.em jeiJku;
-fotografije je objav!}al IJ razliinih ~IJijah;
- 59 vrhJfllskih pome/kov je posredovalfotoagemiP Okapia v Frmlkfilrl;
- Z vsakodnevnimi sprehodt~ na/alfČltim opaifJvo'!Jem Ilarave iII ukv[Jfja'!J'em J f%grc!lv'o si je
~poll1jevallas;

- bolezm je napredovala ilJ Jilll!Ja 1996je samolIlO
(1 Z kalaloga razs/avt')

zak!}lIčil spoje

i:jv!ieJ!J'e.
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Leta 1998 smo se seznanili z zapuščino Maksa Kuncn ln JO lstega leta prevzeli. Poleg
približno 4800 diapozitivov (od tega jih jc 3600 z naravoslovno vsebino) sodi v njegovo
zapuščrno še 32 kosov fotografske opreme ter 15 zvezkov dnevruških zapisov. S
pomočJo sredstev ~1inis[rstva za kulturo SI110 1999. lela od svojcev njegovo bogato
zapuščino uidi odkupili.
Kot ustanova, ki varuje premično kuJru.rno dedi ščino , smo zavezani varovati tudi
fotografsko dediščino . Kot humanistično usmerjena ustanOVil pa imllmo manj izkušenj z
naravoslovnim gradivom, zato smo k sodelovanju povabil.t strokovnjake IZ različnih
specializiranih naravoslovnih področij. Gradivo so pregledali ln za posamezna področja
izdelali oceno naslednji: dr. Branko Vreš iz Biološkega inštituta ZRe SAZU - diapozitivi
celotne flore in Kunčevc dncvniške zapise ter dr. Božidar Drovenik i~ iste ustanove diapozitivi hroščev in os[alih žuželk, Andrej Piha ver - forografsko gradivo o glivah in
lišftjih, Davorin Vrhovnik - fotografsko gradivo o ptičih, Rudi Verovnik iz Biotehnične
fakultete, Oddelka Zli biologijo - diapozitivi O metuljih ter dr. Pranc Verovnik fotografsko gradivo o plazilcih in dvoživkah. Poleg teh so diapozitive v celoti pregledali
[lidi dr. MaLija GogtIla iz Prirodoslovnega muzeja Ljubljana, mag. ~"Iatjaž Jež iz
ZVNKD Maribor ter fotografa Tomo Jeseničnik in l\lilan Pajk.
Navedeni strokovnjaki (razen enega) so Maksa Kunca tudi osebno poznali. Poleg
pregledov različnih sklopov gradiva so pripravili širši izbor diapozitivov za razstavo. Z
izbranimi motivi smo skušali zaobjeti njegovo celotno delo in ga predstaviti kot
strokovnjaka ler odličnega poznavalca in preučevalca ptičev. mendjcv, drugth žuželk in
botanik:!. KonČlu izbor gradiva je opravil Tomo Jeseničnik, ki je s svojim fotografskim
občutkom na mzs[avo lIvrstil109 motivov. Skupaj z oblikovalcem Urošem Grabncrjem
je sodeloval pri idejni zasnovi same razstavc. Diapozitivi profesionalnega formata 6:-.6
cm in 4x4 cm so bih izrazno sredstvo Maksa Kunca. Zaradi le posebnostI in novih
tehničnih rešitev smo SI zamislili nekoliko zahfevnejšo postavitev, s katero smo se želeli
vizualno pllbliž:Hi sami projekciji diapozitivov: v osnovno lese no konstrukcijo
vsravljene posamezne povcčave na display foliji in osvetljene z notranje strani dajejo s
svojim Izžarevan;em motivov v zatemnjenem prostoru nav;dczen obču[ek projekcije.
R:\:f. stavo spremlja posebej zanjo napisana ambientama glasba Boštjana Perovška. V
skladbi so origin;li.ni posnetki glasov izbranih živali skompOturatU z instrumer\lalno
glasbo.
Poleg fOlografskega gradiva smo na razstavo uvrst1li tudi 16 kosov njegove
fOlOgmfskc opreme, dnevnikov in strokovne literature.
Cc sod imo po \'pi sih vtisov v vpisni knjigi III pozitIvnih reakcijah obiskovalcev, je
bila n\zstava dobro sprejeta. Razstave z naravoslovn.inu temami so pri n~\ s manj pogoste,
tako smo S tovrSlno razstavo v goste povabili drugo v muzeju man) običajno publiko.
Vrazslavnih prostonh so se med drugim odvljale tudi učne ure biologije za učence
osnovnih in srednjih šol. Od junija 1998 do oktobra 1999 si je razstavo ogledalo več kot
56000biskov'llcev.
Maks Kunc je večino svojega opusa posnel v Mežici in bližnji okolici. Dejstvo, da
grc za dokumentarne posnetke flore in f:lune omenjenega področja, ki jih je posnela
mojstrska roka rudarja, je botrovalo dogovoru z občino ?\Iež.ica in muzejem Podzemlje
Pece, da smo omenjeno razstavo postavili kot stalno naravoslovno fOlografsko razst:lVo
v sklopu rudarskega muzeja. Tematsko razstava ustrezno dopoL1juje obstoječe zbirke v
muzejski stavbi na Glančni.ku. Razstavo smo ustrezno prilagodili razstavnim prostorov.
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Poleg 76 fotografskih povečav je na razstavljeno še 13 kosov njegove fotografske
opreme in trije dnevniki. V manj kot leru dni, razstavo smo slovesno odprli 4. decembra
1999, si jc v sklopu muzeja posamezne zbirke ogledajo okrog 16000 obiskovalcev.
Ob kulrurnem prazniku [1. februarja 2000) smo preostali dcl razstave (leseno
konsrnlkcijo s 16 povečavi) na željo vodstva O.Š. Mežica prenesli še na njihovo šolo.

Brigita Rajšter

2411

RAZSTAVE

MISLINJSKA ŽELEZNIŠKA PROGA 1899 -1969
(ob stoletnici otvoritve)

Koroški pokraji"nJki mll~~j Slovenj GrmIet". 20. december' 999 - 31. "'am' 2000

Gradnja avstrijske Južne drzavne železnice, ki jc leta 1857 dosegla T rst, jc vplivala na
vrsto dejavnosti tudi na današnjem slovenskem ozemlju. Pospešila je zlasti razvoj
železarstva, in nudila nove možnosti za zaslužek. Železniški promet je vzpodbudil
močan gospodarski razvoj. Med številnimi lokalnimi progamj, s katerimi so po letu 1876
izpopolnili omrežje in zgradili povezave do glavnih prog. jc bila tudi proga med
Velenjem in Dr<lvogmdom. Njena lWldna otvoritev 20. decembra 1899 je bila dogodek,
ki so ga kljub pomembnosti za "Nlislinjsko dolino in njeno zaledje obeležili brez večjih
slovesnosti, toliko bolj burne pa so bile reakcije ob ukinitvi proge sedemdeset let
kasneje, leta 1969.
Leta 1996 sva s kolegico Brigito Rajšter počeli z urejanjem arhiva me stnega župnika
Jakoba Sokliča v slovenjegraškem župnišču. Med množico razsutega gradiva sva našli
album z naslovom «Eisenbahnbau W611an . Unter Drauhurg, Zum 19. November
1899«. V njem je bilo šestnajst črno belih, do takrat še neobjavljenih fotografij o gradnji
proge. Fotografije so navdušile, hkrati pa se je rodila ideja o razstavi, s katero bi
prikazali »življenje«( proge in tako obeležili stoletnico njenega odprtja.
Naloge sem se lotila v začetku leta t 999. Osrednji strokovni instituciji, ki hranita največ
gradiva o železnici sta Železniški muzej Ljubljana (kjer sem pregledala gradivo o
mislinjski progi in si sposodila fotografije, plakate rer zlasti številne muzejske eksponate,
ki jih je na terenu že težko najti) in Arhiv Slovenskih železnic, ki hrani fond Ukinjena
proga Velenje-Dravograd (21 škatel arhivskega gradiva, zlasti tehnične dokumentacije),
ki sem g,l v celoti pregledala in izbrala nekatere zanimive primere: vzdolžni profil proge,
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načrt

viadukta Gornji Dolič . načrte posameznih predorov itd. Originalni plakat iz lera
1899, ki vabi na otvoritev proge, so nam posodili v Arhivu Republike Slovenije.
Originalne fotografije, ki smo jih pre slikali in povečali, so prispevali Muzej Velenje,
h·fuzej narodne osvoboditve Maribor, Koroški muzej Ravne in nekateri zasebn.i zbiralci.
Matclial za opremo ambienta smo zbrali S pomočjo Nadzorništva proge in Železniške
postaje Dravograd. Razsravo je zaokrožila modl.llna maketa železnice članov Društva
ljubiteljev železnic Železna cesta iz Ljubljane.
Ob že obstoječi lilcraruri o železnici, predvsem o progi Velenje-Dravograd, ki pa je
ni prav veliko, so mi bili v pomoč številni informatorji, med njimi nekateri že upokojeni
uslužbenci železnice ali njihovi svojci, ki so posredovali zanimivosti o življenju in delu
pri železnici in prispevali razno gradivo (fotografije, manjše muzeafijc, osebne predmete,
...). Vsem iskrena hvala, posebna zahvala pa velja dr. Juriju Simonitiju iz Slovenj Gradca,
ki se ljubiteljsko ukvarja z železnico, saj je s svojim znanjem in bogatim fondom o
j\llislinjski železniški progi prispeval največ.
Razstava je bila zasnovana kot klasična muzejska razstava, ki je obsegala muzejske
predmete, arhivsko gradivo, fotografske poveča ve, maketo železniške postaje in
modulno maketo železniške proge. Postavljena je bila v šestih prostorih, uvodni del pa
se je začel že na stopnišču in v vhodni avli. Zgodba se je odvijala na pano jih, skozi vse
prostore pa jo je nevsiljivo spremljala kronologija sočasnm najpomembnejšill dogodkov
v Slovenj Gradcu in Mislinjski dolini. Vsebino prostorov so opredeljevale legende z
naslovi: Slovenj Gradec ob koncu 19. stoletja (stopnišče, avla), Prizadevanja za gradnjo
Mislinjske proge, Železniška proga Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje -Stmtegija in
razvoj (prvi prostor), Gradnja proge, Mihael Vošnjak 1837-1920 (drugi prostor), Opis
proge, Proga do 2. sverovne vojne (tretji prosto r), Obdobje druge svetovne vojne,
Povojna obnova proge, Ukinitev proge (četrti prostor), Trasa proge danes (peti prostor),
rvlod ulna make ta (šesti prostor).
Z ambientalllo postavitvijo perona železniške postaje Dravogrlid, ki sra mu za ozadje
služila povečava fotografije udeležencev narodnoobrambnega tabora v Libeličah na
postaji Dravograd-Meža leta 1939 in zvočna spremljava (posnetki sopihajačih in
piskajočih vlakov), smo poskušali ujeti utrip na postaji in dati obiskovalcu občutek, da
čaka na prihajajoči vlak. V tretjem prostonI je .razstavo popestrila maketa avstrijske
železniške postaje iz konca prejšnjega stoletja, katere poslopji sta bili podobnimi
poslopjema na postaji Slovenj Gradec in 1'vfislinja. ~ najše obiskovalce pa je najbolj
pritegnila modulna maketa železniške proge, na kateri so si bhko ogledali vožnjo
starejših in mlajših modelov lokomotiv in vlakovnih kompozicij.
Razstavo je pospremil katalog z besedili Valerije Grabner (Razvoj omrežja in uprave
v Sloveniji in Med Velenjem in Dravogradom), Karola RUSIJe (Želczn..iška proga
Velenje-Dravograd), ki je opisal tehnično plat zahtevne železniške trase progo obdelal
tehnično in Jurija Simonitija, ki je prispeval spominski zapis. Katalog in razstavo je
oblikovala dipl. arh. Blanka Kamnik (5 ru(lio OOH). Razstavo si je ogledalo 1907
obiskovalcev; poleg šolske mladine je pritegnila veliko starejših obiskovalcev, ki so bili
n<1 tak ali drugačen način povezani z železnico.
Valerija Grabner
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"GREMO RINKICO TALAT"
Predstavitev zbirke

igrač

gospe Majde Sušek

IZ

Vuh reda

V času od l 8. maja do 31.avgusta 2000 smo v muzeju pl"ipr:lviLi gos tovanje zbirke
otroških igrač . S to posebno zbirko, ki ji na našem koncu ni najti podobne, smo se pri
terenskem delu seznanili leta 1998. Venem od kabin etov na OŠ Vuhred so bile
spravljene različn e vrste igrač. Zbira jih je gospa Majda Sušck, ki jo zanimajo
vsakovrstne Igrače; tako starc originalne kot rudi najnovej še. Poseben čar dajejo zbirki
igrače narejene po spominu, ki so jih izdelali starejši prebivalci Vuhreda in njegove
okolice.

Avtorica zbirko

igrač

preprosto dcli na dekliške in fantovske

igrače.

To razdelitev

smo upoštevali p ri načrrovanju same postavitve razstave, pri katc n smo sodelovali z
oblikovalka B1anko Kamnik , ki je oblikovala rudi priložnostno zložen ko.
Igrače smo razvrstili v treh prostorih, Ici smo jih ločili z barvami in jih poimenovali
kot m odro, rm~a in rumeno sobo. V modri sobi za fantke so bile n:1 ogled igrače, ki so
po značaju bolj fantovske, med njimi posebej izstopajo " borbene" i g rače: loki s
puščic ami, s:lInostrcli, pištole, frače. pokali ce, pu ške, nadalje piščalke, hodulje, kolesa,
avtomobilčki , mglc idr. Roza soba je bila namen jena deklicam njih ovim punčkam in
med vedkam . P osebno pozo rnost smo posvetili "trampam" preprostim punčbm iz
cunj. V rum eni sobi pa smo na ogled postavili igra če, ki jih ne oprcdcljujemo po spolu,
ampak so jih izdelovali in se z njimi igrali oboji, kot so bili izdelki in igrače pastirjev iz
gline, sko rjc, rrav, različni zbirateljski albumi ipd. Z igra čo vzpostavlja otrok razli čne
odno se, zaradi rega smo v vsaki sobi pripravili dva dodatna k o ti čka. Korički so se
razlikovali glede na vsebino, tako so bili: zbirateljski, šolski, rokodel ski, igralni. V njih so
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bile na razpolago različne igrače in igre, ki so jih otroci prijcmali v roke in se prcprosro z
njimi igrali.
Nam že skoraj nepoznan svet otroške igre iz začetka in prve polOVice 20. sroletja
smo želeli približati današnjim otrokom, kar smo poskušali izvesti v delavnicah. V juniju
in obeh počitniških mesecih juliju in avgusro smo pripravljali tedenske delavnice z
različnimi vsebinami. Zvrstilo se je trinajst delavnic: oblikovanje testa in gline,
pripovedovanje pravljic, izdelovanje piščalk in rogov, figuric iz skorje. izdelovanje
punčk iz cunj, oblikovali smo iz papirja, se zabavali s sencami, oponašali glasove, hodili
s hoduljami, peli in mjili ter se igrali preproste otroške igre. Obisk delavnic jc bil dober,
s~l j jih jc obiskalo več kot 300 otrok v starosti od 3 do 10 let in si rueti rako popestrilo
počitniške dni.
Zbirka igrač gospe Majde Sušek šteje danes 243 predmetov, od tega so si jih
obiskovalci, ki jih je bilo nekaj več kot 1000, lahko na razstavi ogledali 162. Igrače
trenutno dokumenciramo, potem jih bomo vmili nazaj na police omar na OŠ Vuh.red,
bodo kjer varno spravljene počakale na boljše čase ...

Brigita Rajšter
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SLOVENJ GRADEC IN MISLINJSKA DOLINA NA STARIH GRAFIČNIH
UPODOBITVAH
Av/or: l\1orko Koian. las poJ/avi/ve: 20. 9. 2000 - 30. 11. 2000, kr'fipoI/avilllt: KomNu
rnkrajinski nlll~i S /ovlIIj Gradec. Glavni IQ!. 24

Predstavitev je na poučen in didaktičen način vključila 23 zIHlluh grafičnih podob me sni,
dvorccv in graščin v dolini, kakor so se pojavljale v grafičnih albumih in topografijah že
od 17. stoletja dalje (osem grafičnih listov z upodobitvami naših dvorcev iz znane
Vischcr;cve Topografije vojvodine Štajerske iz leta 1681 predstavlja sploh ptve znane
upodobirve naših krajev!). Večina graf1k na razstavi je bila objavljena v značihuh in
popularnih albumih različnih založnikov, ki so izhajali vse do konca 19. stoletja, za naše
krajc večinoma v Gradcu. Originalne slike v okvirjih je pospremilo besedilo, k.J je
spregovorilo o zgodovini posameznega predstavljenega kraja ali graščine; vključili smo
opise grafičnih tehruk, ki so jih izdajatelji uporabljali pn svojem delu (predvsem
bakrorez in litografija); dodali smo rudi biografske podatke o vseh znamenitih
založnikih in avtorjih podoh. Predstavitev smo popestrili z izbranimi kosi pohištva in
dmgc opreme ~)bjdermajerskih salonov 19. sroletja«, s katerimi smo skušali pričarati
ambicnralno vzdušje časa, ki ustreza posameznim predstavljenim podobam. Razstavo
starih grafik: smo dopolnili šc z izborom šestdesetih originalnih naj starejših razglecLlic
krajev v J\[islinjski dolini, saj so v času okoli 1900 nadomestile dotlej popularne grafike.
Ob razstavi je izšel ilustrativen katalog z vsemi upodobitvami, v založbi Rotar},
kluba iz Slovenj Gradca pa še grafična mapa s faksimiliranimi izdajanu vseh upodobitev.
Marko Košan
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KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA
PRED IZZIVI NOVEGA TISOČLETJA
JUBILEJNO LETO 1999
Petde scclctnico us tan ovitve Šllld!jIke k,yižnice - Koro/ke OIrtlh!/e knjižnice- JfJ10 počastili J
o/von'/vijo rOZIk/IJe IJ Likovnem salonu 3. marca 1999. Izlrpna iII obsežna raZI/aVa je
dokumetllirala obdoo/e naslanka in raZ1J())a ko/lt,ice kOl tne izmed l1typomemhne;lih hlltlmih
svečano

korolke krtylJte. Ob Jubileju sl a izšla fe t,gibonka in k'!iiŽni Irak , izdelal; smo flOlJO,
obogatclIo splelno strall. Zaradi zapletov pn' financ/raJYu k'!jižmi;e pa žal nismo lI.rpeli natimiti
jflbilf!inega zbornika.
V}ibmarillj. knjif!,ica zalofjla publikacijo lau,z. Mrdavfiča Dr. AlojZ IVIhar 1895·1958
(skiea za ariJ :ijv!JeI!J'a j Jl dela) in Z i~fdom počaJli/o lO-It/nico JlIOje,go dolgo/elI/ega ravna/clia.
V II1qju Imo IJ A1e~:fci ob 10-oblelnici smrti pesnika Humano Vogla p"dslavili izbor njegovih
pumi V pq/levini spomina, ip"mno besedo in izbor)e pnpravil k liran Kot/rin.
Jllbi/~j naše usialIOlJe !lnO praznovali pndv!em delovno: pndobilevl1ovih kl!jitlliČllih pnulorov v
IIaškclII po!lovnem celIInt v KOI!Jah je bila iZi!v iII do!tf!k. Oklobro !1II0 odprli !love proslo" !
sodobno kl!jiŽIII"lno opremo iII dO!IOpOm do k l!Jltf1iČllo i!ifomloCljskego slilellta Cobi!S.
JlI/aIlOV

POKRAJINSKE NALOGE IN OBNOVA
N aša knjižni ca jc v petdesetih letih svojega razvoja dosegla zavidljive rezultate.
Njena pOI je li marsičem i:;itl/llla in fe danu pred!/av!ja !{gled sofj!J"a !Ianga iII novega. Tako !i
pml!!ov!jalllo ;11 nairtlf}emo ludi 1I0fo pn·hodlloSI.
Zadl1jl dve leli !Ia zaznamovali delovOl!Je k l!Jlžnice dve pomembni Ilalogi: IIleme!jilev rcglJsJdb

nalog in obnoU1 k1ljižnice .
V o!prer!Ju našega slrokovnega dela Jla aVlomalizm!/a PO!I01101!/0 in Jkrb Za uporabIlike,
k'!jižnica se je raZIJilo v kvalilelen knjižllično-informac!Jiki cenIer, ki nlldi oblanam kllllume flori/ve
in jim omogoca do!IOP rlo ob!ttpih zbirk k'!iižnjcnega gradiva, Veliko Imdo Imo vlof!ii v raZlIOj
rlom0i!IOIIJtva in lokalIlo bibliografija, kije :ff od lela 199-1 dose,gfjiva v racullalmiki obliki o:v je del
vzai,mn<ga kalaloga (COBlB).
V zadl!Jlh nekoj Itlib seje kllj/t1u·ca preobra~jla v !odoben k!YitJticno-i!tjormoci.Jiki center, preko
!!lene.!/, računalnika so povezane fe kl!Ji·žnice Rodlie. DrolJOgrad iII S loven!ko Iludtisku knjiti'ica
Cclovet·, Koro/ki mui!/ iII Pokrqjillski arhiv Man'bor (tItola ZA Koroško), StrokovJla kl!Ji·žnica (st,
Melal Ravne). V lokalni mrefi deluj~/o že Iri zunanje enole: mladinski orldelek - Pionirska kl!JiŽf1im
uopoldo SlIbodoltano iII krqjevlli knjitIlici Kolge iII ema, Trdo de/o klyižničnih delavcev je obrodilo
lepe Jadove: v računalllilki bibliografiki bat! je vnesti/o ~ trt(jina (ok/Jlalnega) fonda. Ii/Josoja
gradivaje Jamo v zorhyih šlin·h lelih narasla za skor,!! 40%, v de!tlle!J1i pa kar t.a 100 %,
tal !e ie znurqj ubadamo Z veliko podzapos/moJ(jo, iII vsi slrokovni rlelavci pomagamo lam, kjer
je Jlqjlllglllyle - v iiPo!oji, Obisk k'!/ižnice in iiPoJojo gradiva Je vedlla lIara1čala. VeJeli Jmo tyeJlih
bralav in oblikovakev, 90,000 Jmo jih zabeležili; čelrt milijona ii/Josojenega !,radiva pa govori o
kvtllileli lIaši/} zbirk.
Uporahl1ikom kf!Ji'žni,'e smo flamcnili vel lerminalskib in računalIIiIkih dclovni/) mest, da lahko
illfomlae!Je gradivu poiIčejo Iudi sami, žal rlo gradiva v glavnem lIifllC!J0 prosIega pnitopa, st!fje
veliJla flud!Jike zbirke IJ zaprtih Jkladt1čih Jla pod!lre!JiI.

°
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Prav prostorska sl;sko predJ"laIJ!ja najlJe{jo oviro
k'!Jiznibtega poslovaf!Jo.

IJ

nada!i'!jem

raZlJ~(II!/!I

kvaliletnega iII sodobnega

o PROSTORSKI STISKI IN NACRTIH
De/ova/!Je ravenske hl!J/Žllit'c je

že pred leti preseglo prostor.fke zmogjjiVOJli,

IJI!lIdar preji'!Je vodsIvo n;

1I(J,Tt01JO/o kakJnih dolgoroiwih rdi/ev. Lela 1995 smo Jede~no oblino opoZOrili Ila udiko prostorsko

slisko in do/ro/allosl o/!/eklo, ki ~t resIlo ogro;'a obstoj kl!iiŽllice. Or/tivje bil rmtiblo hiter. Odločiteu
morehil; celo prehitra. Oblini smo predlagal; novo lokadjo in grad/go tJ strogem cenIm mesta; slara
OSII01Jf1t1 šola je ff IU!kqj lel propadala, tlSlre:;:.nih rejiteu pa Ili bi/o, ali pa sedoly'o (grad) s pridobitvijo
prostorov

IJ

zabodllem gro/skem IrakIII. Odgovomi so bili mnO!}a, da gradu nove pn"meme

nall/ell/bllosti Ili mogoče Ilqjti iII daje smiselIlo razmišlJati le o fin'tvi Ila obstoječi lokatiji,
Občina je zadolžila svetovalno družbo, ki je s sodelovanjcm knjižnice izdelala
projektno nalogo O sanaciji ravenskega gradu in pripravila javni razpis za prcdhodno
ugotavljanje sposobnosti izvajalcev za izdelavo dokumentacije za sanacijo gradu na
Ravnah, Komisija je priznala sposobnost štirim izvajalcem, Na tej točki so se aktivnosti
zaustavile,
ZataklIilo se je že pri opredeli/vi vsebil1e projek/a, Občiflo ill k'!jitl!ica s/o se stri'!jali,da se bo
o/mav!jalo!.yekt - grad v celoti, v fljem imego pros/on fe "prava Korofkega mll:;;ga ill Pokrqjinskega
arhilla Man'bor, začasno tudi Sklad Rf za IJubite!jlke hlltllnu dejavllos/i ter zasebno - nekdeg
hišIliško stonoval!}e (za vse bi občilla poilkala pros/are flO Ilovi lokaciji), !pomo pa je postalo vprašaJye'
Likovl1cga saloIla, ~jcr k'!jižnica lIatT!l!ie sodobIlo postavitev gradiva v prostem pristopu, Koroški
mlli!j - Jyer Je novo vodstvo začelo IlreSllilevati ambiCIje o regjjskem mu:&u -Je nenadoma zahlellal
doda/ne pros/on v gradu, predvsem seveda razstavifle,
Kfiub llesoglogu iII ustavlJenim aktivnas/im se v knjižnici nismo vdali:
S projektom oblIove smo se prijavili na raiPis Millistrstva za h//uro, pripravili programsko
zaJlJ0110 za oblIovo iII pn'dobilipo~tilmo mnel!je NUK·a (Ellote za razvoj ktyižlličarstva),
Zakon o zagotav!iaJY'u sredstev za llekatere fII!JfU programe Republike SlovelIije v kulturi 1998·
2003 (ZSJVNPK) je IIIed predl/idenimi investicijami navedel/lidi obnovo k'!JIt!lice na Rovnah,
Ittvcs/ilijaJe bila ocenjClla v uredIlosti 800 milijonov /olaf)ev, polovico naj bi zag%vila država, Obilna
Rollf1e·PrevalJe je naročila izdelavo kOllservatorskega programa za celolen grajski komplek!, Allalize
!Iismo P'"geli, koncc le/a 1998 oblino /lIdi ni pnpravila jarmega raiPisa,
Znašli smo se sredi delitve obline na dve flovi, ubadali smo se Z delitvmimi bilancami iII
odloki, novimi obtinskimi sveti, Z letom 1999 pa Z urejal!Jem jinacirmya mine dejavnosti,
Letosje obnova - ali bolJe- priprava na obnovo pn'mama Ilaloga knjiŽIlice, VIa leta, kar
le pnprav!iamo na zahtevne pos/opke, so pokazala le nasledf!l·e:
I,
zakon o kn,;lž"ičars/vu fe vedno ni !prejet,
JI.
vloga nekda'!Jlh študijskih kl!Jlžnic ostqja !lejosna,
JII.
obseg sedeŽIlih oblin seJe drastično zmanjšal,
IV
jinancirat!Je študijskih - regf;ihh - knjižnicje preloženo na bremena lokalne
skupnosli.
Ze iZ teh razlagal) na,Ttova,!je prostorIkih rešitev za no/vetje slovenske javile kl!J"ižnice ni Mostarmo,
Na Ravnah Je razlogov za ~plete fe več. Upoštevat; moramo kultunto~odovif!Ske rai.Joge iII vlogo
k'!}it/li,-e - gradu· v preteklosti, sqj se je pred le/i vsekakor zamudila pn'fot!lost glede IIqjprimernylih
lokacij za Ilovogradnjo ali selitve v poslovno-/rgovske centre, Obel/em Ilas dela previdJle tlldi
:vnanjfevOlye upravIJih funkcij v kregll in zmal!Jfevanje prtbivalstva v Meijflei dolini,
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f"lomo/Jolyt prostorskih rtli/ev !;,.ahltva od nOI poleg nqjprtprollqlega dejIlva, da kfl.FŽnih polic Ili
mogoa lItČ kom poI/ouili. prrdL'sem sodobno k'!J't/ut,jlo pos/olJOl!je in rOifJijonjt sodobne k'!Jlžnično
informadJskt dtjallnosti. Uporabnikovih informacijskilJ potreb tilOS/OlJI/O lit bOnJo mogli IItČ
:;.adovo§evoli, ios iII kua/ilelo s/on/ve sla vse pOll1tlllblle;li ekonolllIki ka/egon];. Ce ho kn.pžnično
gradivo pos/ao!imo svoji jimkdJ' primerno in v prr)JlellJ prisIopII ZO uporabnike. bomo tabka

kva/ile/neje razvijali svojo lelf/efjno dqolJllosl.
Glede 110 geografske in :;godouinsk! Zl/ačih/oJli Mefiike doline smo ~e prtd dvqjsel;mi leli r0i!'ili
kvo/iltlno mf'ttp krqjeullih k'!}'tnic. Obstoj k'!Jižni,'t 110 seda'!ii lokaCIji je povezan Z Iramauan)em
"'"že iII pridobivtll!iem dodalnih (novih) k'!;i"~/ilnih prostOrolI v Kot!jah, Ila PreJla!jah, v A4.e~jci in
Cmi Ila Koro.rktllJ. Do t::;.dcfi SIlJO lIaiTtt ureSIliCiIi v KOI!jah, ::..aču!iallJo pa Že v Cmi in na Prevab"ah.
Poudan·,i moram. da il!1Qjo JokalIle skupnosli do leh načrtov potjlivelI odnos, so/· se zavedcyo, da
zadovo!;i!jemo pOIrebe ,!)ihovih oblanov v domaiem k raju.
[nveslifija lImaličIli kl!;i"tpici je seveda bislueno d"'gačen problem, lako po vsebiJJski kol jinantni
plali.
Koroška osrednja knjižnica s sedežem na Ravnah potrebuje za svojo:
zbirko knjižničnega gradiva cca. 210.000 cnOl, ki se bo letno posodabljala z
izločanjem zastarelega gradiva in neuporabnega gradiva in s prirastom cca. 6.000
enot lemo (del tega bo v izposojevališČlh). ter njeno uporabo v knjižnici ter
izposojo in kroženje v mrcži in za njeno predstavljanje,
domoznansko dejavnost za ob močje Koroške, tucli zamcjske,
za matično dejavnost za območje Koroške in
za specializirano informacijsko dejavnost za območje Koroške vsaj 2.000 m 2
funkcionalnega prostora.
Os [ala potrebna površina za dostop do knjižničnega gradiva in informacij se načrtuje za
krajevne knjižnice na Prevaljah, v Mežici in v Črni tcr Kotljah (že realizirano).
Potrebna prostorska površina se lahko pridobi na sedanji lokaciji osrednje
knjižnice.
Programsko ::..asnova za i::.yqja'!)t knjižnično infonHacfjskt dejavnosIije i~dno zaplltena. l\TekdtJfyo
Jllldijska knjižnica seJt pn· itgradn.F .JVOji bogatib iII obJtžni" zbirk lIas/anjala Ila poJIavilev gradiva
po lekoči signatllri in s postav!ianjem posebni" šletih zbirk znolrqj nJlmef1lsa, kar danes pn·
organizaciji dela predstavlja ogromen problem. Poleg zaprti" skJamil na podstreiju, ki nqj bi gradivo
mievala na bllmallistiČ/le uede, naravoslolljt in IIlbeni/ki fond,je ie et/o vrsta podlokatij: informacfjska
zbirka, slan·ne, iila/nica; de/ dru~boslovlle literalurt in del leposlovja so sredi osemdtSttib ~e postavili
v prosti pristop.
Zbirke so heterogene, lokacija zapletena in nefunkcionalna, zato se že nekaj let
pripravljamo na dmgačno postavitev gracliva oz. postopoma uvajamo sodobnejše
metode.
Pri tem smo odvisni od statusa knjižn.ice in obsega gradiva: odločitve bodo
optimalne samo v primeru, ko bodo funkcije knjižnice natančno opredeljene. Prav
regijske knjižnice so osrednja točka v delovanju kooperativnega knjižnično
inrormacijskega sistema in v priporočilih O splošni dostopnosti publikacij
ter
informacij.
Na Koroškem pri uveljavitvi pokrajin prehitevamo uradne poti. Koroška osrednja
knjižnica jc nedvomno regijska in že vse letO potekajo pogovori o ustanovitvi našega
zavoda oz. o skJet-utvi pogodbe za fmancirnnje regijskih funkcij naše knjižnice. Priznali

JUBILEJNI ZAPISI

nltj bi nam programske in obratovalne stroške opravljanja dejavnosti, spet se zatika pri

investiciji - obnovi objekta. Doseči soglasje dvanajstih občinskih svetov postaja
vprašanje spretnosti, politike in ne več stroke; odločno pa podpiramo stališče štirih
občin sous tanoviteljic, da ni mogoče naložiti financiranja regijskih ustanov samo njim.
Grad - Študijsko knjižn.ico so konec šestdesetih let že obnavljali - v njem sta »zapela
Ics iII kauil1o« po načrtih arhitekta Bitenca.
ObIloIJo je potekala veE lel, ztytla je tudi inI/o/aeije, slrtbe, jasado. Tako Je je ohrnlli! grad.
namtll/blJoJI ProS/Oroll Je bila iifoiflo prilagojena llud/jIki knjižnici (zaprto sklodd/a, ti/altlicc).
obiskovalcem gradu (mut!Jsko-llfrislilllo vloga) il1 lit/iko ma,y bra/celil - lIporabIlikom. Zadl!)!
deselle!je pa lO prav .rletb!Ji deležni Jl(y'vet pozomo.rti lIale .rlroke. Kvalitelo ktYltpičltega dela preIqjamo
lIJe bolJ Itldi glede i,.(/{Iovo!jeval!/a pOlnb naiih bralcev.
Cilj naše knjižnice je doseči obnovo gradu - knjižnice kor osrednje pokrajinske
knjižnice, sicer bomo morali opravljanje te naloge prenesti drugam.
Naša Vizija je jasna in odločn a: arrutektl.lma stroka naj pove, ali je adaptacija
ravenskega gradu za potrebe knjižnice možna, regija (ali država) mora sprejeti odločitev
o financiranju posebnih na log knjižnice, knjižničarji pa bomo glede na ti dve odločitvi
pripravili ustrezne strokovne rešitve.

KUL7URNO SREDIŠCE
Z organizacijo literarnih večerov, razstav in drugih kulturnih prireditev predstavlja
knjižnica pomembno kulturno središče koroške krajine: v knjigo obiskov se tudi danes
podpisujejo najuglednejše slovenske osebnosti in obiskovalci iz vseh koncev sveta.
l\1inistrstvo za kulntro je letošnje leto poimenovalo Prešernovo, Korošci bi ga lahko
tudi Prežihovo. Knjižnica je bila osrednji organizator slovesnosti ob SO-lelnici smrti
Prežihovega Voranca, od februarja do septembra so na Ravnah pore kale prireditve,
poimcnovane Prež ihovi dnevi 2000, ki jih je poleg naše občine financiralo tudi
l\unistrsrvo za kulturo.
Vse od februarja do septembra je potekal slovenski knjižni kviz Prežihov Voranc
in Koroška, ki je predstavljal najbolj množično in vseslovensko obeležitev spomina na
Prežiha. R.'\vcnski knjižničarji smo bili soustvarjalci te uspešne kulturne akcije.

V sodt!ovat!Jii i,. NarodIlo iti ul/iverijtetllo knjižnico v Ljub!jani .rmo kot rt,gjjska k'!J'ŽJli,-a, ki hrani
IlIdi okoli 930 i!(!lOdov slarejlega gradiva, ki je izšlo Ila nemikem gouomem podro§u od zaletlea li.rka
do lela 1900, i,.a lIemiko založflilko biJo Bernbard Fabian pripravili obiirrn popiJ, v kotemII smo lo
gradivo iII nalo k'!Ji·'{f1ico predstavili. TrtnIlIno je tehl lik prrd oo/avo v NemČIji.
Pnd Irt!jnim uničeJyem želimo i,.avarovali v.rebino dragocenega ko//t"ega gradiva ii,. rokopimega
oddelka, zalo nam je Mini.rtr.rlvo za kulluro odobn"lo mds/va if1 mikrojilmanje. Arbiv fVpub/ike
SloveniJe v Ljub!jalti je pnmel 11 najdra.!pcen~jfih del ii,. le zbirke na mikroji1m. Na ta !IaatI
moramo zavarovali ie večino gradivo ii,. posebnih i,.birk, ki je iiftdnega kIlItumega pomena za
idelltilelo Koroike. Gn i,.a dolgoročno naČrlovao/·c ohral!Jonja pime ku/turlle dediJčim.
Po

dveh

letih

smo

tudi

dokončali

založniški

projekt Bibliografija Leopolda

SU[lOdolč:ma, v sodelovanju z založbo Karantanija smo objavili celotno pisateljevo

bibliografija, delo naše prve knjižničarke Marije S uhodolčan.
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Pripravili smo še nekaj odmevnih in zanimivih razstav; med pomembnejšimi sta
Lik Anto na Martina Slomška in, seveda, Prešernova - ob 200-letnici rojstva.
Vse Jera so nastajali novi zapisi za koroški biografski leksikon , objavljen le v
elektronski obliki (Koroški obrazi) na spletni strani naše knjižnice. Vi rmalna knjižnica
in digitalni viri informacij so žc postali del knjižnične resničnosti .
Grad, ki živi kor prelepa knjižnica.
V slovenskem prostoru smo dokaz o sožitju starega In novega, il rudi kanec
domorožja po knjižnicah, kakršnih več ni in jih več ne bo.
Majda
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KOROŠKI ZBORNIK 3
2001
Izdalo in založilo
Zgodovinsko društvo za Koroško
Uredil: .Marko Košan
Naklada: 600 izvodov
Natisnil
ZIP center d.o.o., Ravne
2001

Fotogrlfip

n3 na~IO\' mc i

(\hat spada \ t skupinO o krnsn.h kamnov. Je drobnozrnati kJlcedon, ki 'c zgrlJCI1 17. t:lnklh prcsojnih dakcn, ki
1K'Sl.wl):lJO r.lznob:l.n'nc rro~'2s tc phsti. Pojadja sc prcdvs(.'m Y gt.·(,M..bh. Na Smrd.O\'Cu se \' :lndczitu najd ...;o
~omol,i k:llccdona. v '-atenh jc bhko I..nstallzira1 kn..'fTl(:n. Ic r(.'dko pa najdemo ahat kot ga kaže fotografi ja na
naslo\,llIcl. NepnimInI ahat jc \·chl.; 8,5 x fi cm. Zbirka in foto: 7.. ŽOri

7.:H.bj:
l)r:lI'it • Dobrova pri l)rJvngr:I.l.lu: naj\'cčji kristal dravita v mar~aritncm ~knl:J.vcu, uotiina 2(1 mm. Lepi rjavi
kristali \' sij udi biscrnl.'ga sijaja so Il:l omo"i literature zmoi 1.1.' ,"eč kot dvesto let. Šele t HH4. 1ct:l jI.' gcolngom v
t:lkr:lIni i\\'~tro{)Wski mOllarhi1i u~pdn Jolnčit:i novi mineTai, ki pripada skupini lurmalinov. POImcnovali so ga
dmvil, po rcki Dravi pOlml'10\'an nu&'1lczijcv turnulin. Imc jc Jobil zar:tr.1i nahajališča na Dobrovi pri
Draw)graJu \' ncpclsreJni bližini reke Dr:I\·c. NajvL"Čji kriH:J.1 na fotografijI meri v Jolžiml 20 mm Zbirk:! in foto:

Z.l..oTi
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