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Oseba Tadej Valentinčič je delila povezavo. 18. julij ob 22:27 2017
Danes se je začel na območju Kamniške Bistrice, konkretneje na grobišču Macesnovec izkop posmrtnih
ostankov po vojni zunaj sodno pobitih ljudi. Poboje so maja in junija 1945 izvajali komunistični partizani.
Objavljamo odlomek spominov, ki so izšla v knjigi Prelomna leta pod naslovom Dogajanje ob in po
koncu druge svetovne vojne in jih je napisal Milan Windschnurer, ki živi Mekinjah pri Kamniku.
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Na morišču Macesnovec v dolini Kamniške Bistrice se je začel izkop
posmrtnih ostankov zunajsodno pobitih ljudi

Začel se je izkop posmrtnih ostankov pobitih ljudi maja 1945 v morišču Macesnovec v dolini Kamniške Bistrice.Foto: Matic Štojs

Danes se je začel na območju Kamniške Bistrice, konkretneje na grobišču Macesnovec izkop
posmrtnih ostankov po vojni zunaj sodno pobitih ljudi. Poboje so maja in junija 1945 izvajali
komunistični partizani. Objavljamo odlomek spominov, ki so izšla v knjigi Prelomna leta pod
naslovom Dogajanje ob in po koncu druge svetovne vojne in jih je napisal Milan Windschnurer, ki
živi Mekinjah pri Kamniku.
Gre za zbornik pričevanj o dogodkih med drugo svetovno vojno in po njej. V zborniku so tudi pričevanja
očividcev, ki so leta 1945 na lastne oči videli, kako so partizani nesrečnike vodili na morišča v Kamniški
Bistrici.
Milan Windschnurer: Tedni množičnih usmrtitev
Poleg številnih pripadnikov partizanske vojske in tisočev zajetih nemških vojakov ujetnikov so se po 9.
maju 1945 v Kamniku in predvsem zunaj njega pojavili še številni drugi begunci. Vsi ti so bili na begu v
Avstrijo, ki so jo že zasedli Angleži. Bili so to vojaki, ki so se med ravno končano 2. svetovno vojno
borili proti revolucionarni partizanski vojski, npr. četniki iz Črne gore, Sandžaka, tudi srbski, tudi nekaj
slovenskih domobrancev in seveda ustaši in domobrani iz Hrvaške. Nekateri od teh, zlasti ustaši, pa tudi
domobrani, so se odkrito borili ob boku okupatorjev: Nemcev, Italijanov. Z vsemi temi begunci je bilo
tudi precej civilistov, tudi žena in otrok. Vsi so bežali pred prihajajočim, zanje nesprejemljivim,
komunizmom.
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Teh skupin ujetnikov pa za razliko od ujetih nemških vojakov v Kamniku skorajda ni bilo videti. Če je
bilo le mogoče, so bile prikrite očem javnosti. Zakaj? Danes je seveda odgovor na dlani. Tem ljudem
očitno že od vsega začetka ni bil namenjen status vojnih ujetnikov – bili so določeni za likvidacijo.
Takrat, torej po koncu vojne, se je na Kamniškem pričela strahotna morija, kakršne naši kraji v svoji
zgodovini ne pomnijo.
Nekje 10. maja je XV. divizija partizanske vojske zajela večjo skupino, predvsem Hrvatov. Ti so prišli s
štajerske strani čez Črnivec. Vse so zaprli v barake ob spodnji železniški postaji v Kamniku. In že 11.
maja so na Cuzakovem travniku ob takratnem bajarju (danes na kraju južno, blizu cistern, ki stojijo ob
Titanu oz. severno od tovarne Svit) pobili okoli petsto ljudi. Večinoma so bili Hrvatje pa tudi pravoslavni
Srbi. Med njimi je bilo veliko žensk. Med streljanjem žrtev na Cuzakovem travniku je prišlo do nesreče.
Da ne bi z vzhodne strani prišli do mesta likvidacij nepoklicani ljudje, je vodstvo v to smer poslalo
vojaško stražo. Ti stražarji pa z nameravanim streljanjem žrtev niso bili seznanjeni. Ko so zaslišali strele s
svoje zahodne strani (s Cuzakovega travnika), so, misleč, da so napadeni, začeli streljati v to smer tudi
oni. Pri tem naj bi po pripovedi očividcev smrtno zadeli štiri vojake, ki so prisostvovali streljanju
četnikov in ustašev.
Pri Šmartnem je bilo zajetih več hrvaških domobranov, med njimi tudi civilisti in slovensko govoreči
ljudje – bojda s Kočevskega, saj je nekdo izmed njih pred streljanjem zaklical po slovensko: »Najprej nas
sodite, nato morda šele streljajte!« Vse te, bilo jih je približno 250 do 300, so v nedeljo, 13. maja,
postrelili v Jevniku pri Sidolu. Domačini so jih morali znositi na kupe, obložili so jih z butarami, polili z
bencinom in zažgali. Te napol sežgane, razpadajoče žrtve so nato samo obsuli s prstjo. Za to delo so
uporabili nemške ujetnike pa tudi prisilno mobilizirane okoličane. O tem žalostnem dogodku je Ivan
Jerič, domačin iz bližnjega Buča, v svojih spominih napisal:
»Že zgodaj dopoldne tiste grozne nedelje za vse Šmartno in okolico so veliko moških od šestnajstega leta
naprej, slečenih malone do golega in zvezanih z žico, odgnali iz Šmartnega proti mali vasici Sidol. Vzeli
so jih iz vrst utrujene trume, pod imenom 'ustaši'. Ko so dospeli ti ujetniki v spremstvu oboroženih
osvoboditeljev v tisto vasico s tremi bajtami, za katerimi se začenja ozka soteska s potjo proti Pšajnovici,
so zadrdrale strojnice.
Grozen krik in vik, rjovenje še ne smrtno zadetih se je razlegalo po tej soteski in odmevalo od okoliških
hribov, vse dokler jim niso dokončale življenje konice bajonetov. Te žrtve sem moral na ukaz z drugimi
boječimi mobiliziranimi možmi zasipati z zemljo tudi jaz. Velik strah in preplah je legel po vseh krajih,
kjer se je to dogajalo. Ljudje pregnanci pa, kar jih je še ostalo od tiste raje, so se čez nekaj dni pomikali
nazaj po Tuhinjski dolini na Štajersko in od tam, sam Bog ve kam. Bili so že ob vse, kar so imeli, in
sestradani tako, da so eni že travo jedli.«
Okrog 15. maja je bilo približno 200 metrov severozahodno od sedanje spodnje postaje žičnice na Veliko
planino, ob cesti na Kraljev hrib, postreljenih dva tovornjaka ranjenih ustašev.
O tem dogodku je Franc Kosi (2000) izpovedal naslednje[1]:
»10. maja 1945 smo pripadniki 15. partizanske brigade prišli v Kamnik. Brigada je bila razdeljena na več
lokacij, mi smo bili v šotorih iz odej ob Kamniški Bistrici. Oficir, menda komisar čete, nas je zbral za
desetino. Nič ni rekel, kam in zakaj gremo. Odšli smo na kamniški Glavni trg, kjer sta se že nahajala dva
tovornjaka 40–50 ranjencev. Vsi so bili krvavi in v povojih, nekateri nepokretni. To so bili hrvaški
ranjenci, verjetno ustaši in hrvaški domobranci. En tovornjak so že izpraznili tako, da so jih natlačili na en
tovornjak, na drugi tovornjak pa je šla naša desetina. Kljub temu, da nihče ni povedal, kam gremo, sem
imel občutek, da nekaj ni v redu, da bomo morali pobijati. Na zadnji del tovornjaka z ujetniki, ki je vozil
pred našim tovornjakom, sta šla še naš mitraljezec s pomočnikom.Vozila sta Hrvata, verjetno ustaša. Po
mojem so se pripeljali dol iz Stahovice, od Gornjega Grada.
Na vmesnem delu poti proti Kamniški Bistrici je neki kmet peljal les s konjem, ki se je močno bal
kamiona. Šofer kamiona je zato ustavil in ranjenci so začeli skakati s kamiona. Verjetno so vedeli, kaj jih
čaka, čeprav so jim naši govorili, da gredo v bolnico. Neki Rus, ki je bil z nami in govoril dobro
slovensko, je spustil rafal proti kamionu, vendar je po nesreči ubil našega mitraljezca Jožeta Jagodica,
doma iz Cerkelj pri Brniku. Te ranjence, ki so poskakali s kamiona, so takoj tam pobili, na samem kraju.
Tovornjak smo potem zelo težko vžgali. Porivali smo ga itd. Nato je le vžgal.
Peljali smo se naprej, vendar nismo prišli do Kopišč. Ustavili smo se nekoliko prej. Ujetnike smo nagnali
v precej strm hrib, okoli 10 metrov skozi gozd, ceste ni bilo, na neko majhno planoto, na kateri je bila
plitva kotanja. Ujetniki so se morali vanjo uleči, nakar smo morali vsi iz vsega orožja usekati po njih.
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Zatem so oficirji preživelim s pištolami dali še milostne strele v glavo. Grobišče je nekje v gozdnatem
hribu nad cesto, okoli 200 metrov pred spodnjo postajo gondole.
Ko smo šli v tisti hrib proti planoti, se spomnim, da sta morala dva ranjenca vleči svojega kolega, ki je bil
nepokreten. Priganjala sta ga, naj vendar poskuša iti, ker ga bojo tako ali tako ubili, on pa je odvrnil: 'Pa
neka!' Ker ga nista mogla več vleči, sta ga spustila, komandir pa je dal kurirju znak z glavo, nakar je
počilo. Po poboju je komandir čete ukazal, naj gre nekdo dol do tovornjaka in v Kamnik po saniteto, ki
naj bi pobite verjetno pospravila. Ker nisem bil vajen tega početja, sem takoj skočil iz vrste, za mano pa
še eden, komandir se je za nama sicer drl, da 'samo eden ...', vendar se nisva več ustavila. Jaz sem se hotel
tega rešiti, ker je bilo to zame nekaj groznega. Nekoliko nižje sva naletela na tistega, ki je prej kot
onemogel dobil strel. Bil je obstreljen, zato se je vlekel po štirih.Ustrelil sem ga, ker se mi je smilil, saj je
bil od prej ranjen, sedaj pa še obstreljen. Nič več ni videl, nič govoril, samo še klečal je in se opiral na
roke, Tisti, ki ga je prej ustrelil, je to naredil nesramno, saj ga je samo obstrelil.
Poboj ranjencev je moral biti kakšen teden ali 10 dni po osvoboditvi (med 15. in 20. majem 1945), ker se
je to zgodilo, še preden so prišli četniki. Najprej so tam pobili Hrvate in šele potem četnike.«
Iz smeri Tuhinjske doline in čez Črnivec pa so tiste dni mimo Kamnika prihajali še novi in novi begunci,
tako iz Hrvaške, tudi Slovenci so bili vmes, in okrog 12. maja kar okrog 3000 Črnogorcev. Vse omenjene
so zajemale partizanske enote, ki so bile nastanjene v Kamniku. Da bi bili kos tolikim, po večini še
oboroženim beguncem, so med 14. in 15. majem v Kamnik in okolico prispele močne črnogorske
partizanske enote. Po podatkih Čede Vukmanovića, preživelega črnogorskega begunca, so bili to vojaki 5.
proletarske, 7. mladinske in 9. udarne brigade, vsi iz sestava tretje divizije. Prišli naj bi, po Čedu
Vukmanoviću, zato, da bi uredili stvari z ubežnimi sorojaki.
Med ubežnimi črnogorskimi begunci je bilo seveda poleg črnogorskih četnikov tudi okrog 1000
civilistov, intelektualcev, nacionalistov, žena, otrok pa tudi celoten vrh črnogorske pravoslavne cerkve.
Vsi ti so se nastanili pod šotori po gozdovih okrog Kamnika, kamor so prispeli po tridnevnem pešačenju
iz celjske smeri.
Ker so izvedeli za prvotno Titovo izjavo, da tisti begunci, ki med vojno niso imeli krvavih rok, ne bodo
likvidirani, so se hoteli partizanom miroljubno predati. A ravno tiste dni so se, po izjavi Svetozarja
Vukmanovića Tempa, v Ljubljani sestali vodilni jugoslovanski komunisti: Tito, Kardelj, Ranković in
Djilas in se odločili za streljanje vseh zajetih beguncev, razen mlajših od 20 let. Ko so to izvedeli
črnogorski in tudi drugi ubežniki, so se, razumljivo, hoteli neopazno prebiti mimo Kamnika do Avstrije.
Kot je zapisal Pavlin[2] (1969), je 14. maja prišlo v okolici Kamnika do spopada z večjo četniško
skupino. V spopadu je imel 1. bataljon 15. brigade dva mrtva in sedem ranjenih, 150 četnikov je padlo, 40
so jih zajeli, kakih 50 pa je uspelo pobegniti v gozdove. Po Pavlinu je 15. brigada ujela na Kamniškem
9800 ubežnikov. 1000 zajetih beguncev, tako piše Mile Pavlin, pa so odvedli tudi proti Ljubljani. Kakšna
usoda je doletela vse te zajete, ni znano.
Prav gotovo je velik del teh ujetih beguncev končal v številnih množičnih grobiščih, ki so posejana zlasti
v dolini Kamniške Bistrice: tako v grobišču Macesnovec ob cesti Stahovica–Kamniška Bistrica, približno
900 metrov pred spodnjo postajo žičnice, in v grobišču nad tem, v Šimnovem plazu, tam naj bi bilo
pokopanih tudi okrog 30 slovenskih domobrancev, v že omenjenem ob cesti na Kraljev hrib ter seveda v
štirih največjih, tistima v bivši drevesnici na Kopiščih in v tistem nasproti ob cesti v Kamniško Bistrico in
tudi velikem, če ne največjem, okrog 25 m dolgem, v Dolskem placu. V teh grobiščih leži po nekaterih
ocenah okrog 2000 do 3000 žrtev.
Ocenjuje se, da je bila glavnina teh streljanj med 18. in 20. majem, nadaljevala pa so se vse do konca
maja, saj so partizanske enote zajemale vedno nove begunce, med njimi tudi Slovence.
Spodaj objavljamo slike morišč v Kamniški Bistrici in izkop v Macesnovcu. Več o tem v reviji
Demokracija naslednji četrtek!

[1] ŠTURM Lovro, Anton DOLENC, in Blaž IVANC. 2000. Brez milosti: ranjeni, invalidni in bolni
povojni ujetniki na Slovenskem. Ljubljana: Nova revija.
[2] PAVLIN, Mile. 1969. Petnajsta brigada. Ljubljana: Odbor 15. brigade.
Vir: Windschnurer, Milan. 2016. Dogajanje ob in po koncu 2. svetovne vojne. V Prelomna leta: spomini
na dogajanje med vojno 1941-1945, v povojnem času in v samostojni Sloveniji, ur. Igor Podbrežnik in
Marjeta Humar, str. 103-196. Kamnik: Društvo Demos na Kamniškem.


