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S t a n e Z r i m e c : 

Domovi v Sloveniji, 
porušeni 1941 — 1945 

(Geografska razprostranjenost) 

Proučitev razporeditve v letih narodno osvobodilne borbe uniče 
nih domov je z geografskega vidika interesantna in potrebna 

v glavnem iz dveh razlogov. Uničevanje slovenskih domov v zad-
nji vojni je bilo zelo veliko, čeprav ni doseglo jugoslovanskega po-
vprečka. Mnogo je pri nas naselij, od katerih je po osvobojenju 
ostalo le še par zidov. Še več je takih, ki imajo ohranjenih tu pa 
tam nekaj poslopij, večina naselja pa je bila uničena. Obnova, ki 
se je pričela takoj po osvobojenju in ki bo v naši vasi popolnoma 
zaključena že v tej petletki (1), bo v vnanje lice poslopij in domov 
ter v njih medsebojno razmestitev — tločrt — vnesla brez dvo-
ma mnogo sprememb, na kar nas opozarja poleg geografske 
(2, str. 106) tudi strokovna (3) literatura. Geografu, posebno nasel-
binskemu goegrafu, je treba vedeti, kje se bodo izpremembe izvr-
šile in v kolikem obsegu, da si bo lahko dopolnil in popravil sliko, 
kakršno mu na osnovi starega stanja rišejo avtorji, ki so nam hiše, 
kmečke domove in strukturo naselij opisovali doslej (4, 5, 6). Raz-
poreditev uničenih domov in naselij, prikazana na karti, nas razen 
tega pouči tudi o nekaterih elementih geografske prirode, ki so 
prispevali k taki razmestitvi. Opozoriti nanje je drugi namen tega 
sestavka. 

Osnovo za izdelavo kart in opis razmestitve je nudil stati-
stični popis naselij in prebivalstva, ki ga je izvedel na dan 15. julija 
1945. leta Statistični urad Slovenije (7). Na ta dan pa je bil popis 
izvršen le na delu našega ozemlja, znotraj starih meja. Na ozemlju 
bivše cone B v Primorju je bil sličen popis izvršen šele jeseni istega 
leta, za potrebe in pod vodstvom statističnega odseka tedanjega 
PNOO. V onem delu bivše cone A, ki je pripadel po mirovni po-
godbi z Italijo Jugoslaviji šele septembra 1947, se tak popis sploh 
ni izvedel in je bilo treba podatke zbirati naknadno, s pomočjo 
statističnih odsekov okrajnih ljudskih odborov, katerim je pripadlo 
to ozemlje ter Medzadružnih odborov obnovitvenih zadrug v istih 
okrajih (Tolmin, Gorica, Sežana). Tako zbrano statistično gradivo 
seveda ni brez hib, vendar je edino to na razpolago in razen tega 
geografske podobe o razmestitvi vendarle nikjer bistveno ne kazi. 



270. STANE ZRIMEC: 

Poglavitni pomislek v tej zvezi se ne tiče toliko širokih časovnih 
razdobij, v katerih je bil popis izveden oziroma dopolnjen, marveč 
načina, kako je bil izveden. Popis v starem delu Slovenije in v 
coni B je bil izdelan s pomočjo Krajevnih LO, to se pravi, stati-
stične obrazce so izpolnjevali v pisarnah odborov brez obhoda po 
terenu, kakor se radi večje točnosti običajno dela pri popisih pre-
bivalstva. Verjetnost, da so se radi tega vtihotapile v popis napake, 
je zato gotovo večja. Sam rezultat popisa kaže ponekod na to, 
da nekateri izpolnjevalci niso pravilno razumeli obrazcev odn. na-
vodil, zlasti ne smisla definicije stanovanjskega poslopja in so 
nemara prištevali tu sem tudi nekatere kategorije gospodarskih 
poslopij. Na možnost te napake opozori dokajšnje nesorazmerje 
med številom prebivalstva in številom domov po nekaterih naseljih 
oziroma Krajevnih LO. Vendar se je treba ob tem zavedati, da 
odražajo podatki o prebivalstvu sliko, kakršna je bila tik po vojni, 
ko je bil velik del prebivalstva zdoma, pa se zanj ni vedelo, ali ga 
velja še upoštevati ali ne in je bil zato tudi v tem pogledu bržčas 
kriterij neenoten. 

V rezultatih popisa nastopajo ločeno stanovanjska in javna 
poslopja. K slednjim so štete šole, železniška poslopja in čuvajnice, 
vojašnice, razna upravna poslopja, cerkve, gradovi, javni domovi, 
razni tvorniški objekti in podobne zgradbe. Večina teh poslopij 
je tudi izkoriščana za stanovanja, bodisi po svojem edinem namen" 
(vojašnice, domovi, vzgajališča), bodisi, da služi del stavbe v ta 
namen (železniška postajna poslopja in čuvajnice, radi čuvanja in 
oskrbovanja so stanovanja domala redno tudi v šolah, upravnih 
poslopjih in tvornicah). Upoštevaje te razloge sem vsa javna po-
slopja dosledno prišteval k stanovanjskim. 

Naselbinske enote, po katerih so zbrane in podane številke 
o ohranjenih in uničenih poslopjih, so spričo provizornosti popisa 
močno poljubne. Nikake enotnosti ni v uporabljanju upravnega 
ali geografskega principa naselja (8, str. 537). Enotnosti ni niti med 
našimi večjimi pokrajinami ali, vzemimo, okraji, marveč so često 
celo v sosednjih Krajevnih LO istega okraja pojmovali naselja 
nekje po prvem, drugje po drugem kriteriju. Tako so za nekatera 
področja na razpolago podatki posebej za vsako, tudi najmanjšo 
naselbinsko enoto, drugje pa se nanašajo le na upravno pojmovano 
naselje, v smislu tolmačenja zakona o upravni razdelitvi LR Slove-
nije (9), neglede na to, ali je dotično naselje sestavljeno iz več geo-
grafskih naselbinskih enot. Prav pri obravnavanju razporeditve 
porušenih poslopij je ta neenotnost, ki je pa ni mogoče izboljšati, 
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v veliko škodo. Domneve, da so mnogo bolj od strnjenih jeder 
naselij trpeli po okolici razpostavljeni zaselki ali samotne kmetije 
in pd., vsled tega ni mogoče dovolj podkrepiti. 

Posebne važnosti je vprašanje, kako je bila pri popisu poj-
movana porušenost poslopij. Rezultati popisa govore o uporabnih 
na eni ter poškodovanih in uničenih poslopij na drugi strani, kar 
lahko upravičeno vzbuja sum, da so vse številke, ki jih v statisti-
čnem gradivu srečujemo, previsoke, ker nemara vsebujejo tudi 
delno prizadete hiše, ki jih bo treba samo popraviti. Vendar temu 
ni tako; navodila k popisu so razločno tolmačila poškodovana in 
uničena poslopja kot taka, ki so za stanovanje oz. za prvotni na-
men povsem neuporabna. Vprašanje s tem sicer ni v celoti iz-
črpano, kajti za obliko in namestitev novega poslopja je obseg 
uničenja prav zelo važen; marsikje bo pomembnost ohranjenega 
močno vplivala na izgradnjo novega. Obseg porušenosti je v močni 
odvisnosti od njene geneze, kajti uničenja so povzročila sredstva 
raznih vrst in raznih učinkov. Požiganje je brez dvoma razdejalo 
domove drugače kakor bombardiranje iz zraka ali obstreljevanje s 
topovi in druga rušilna sredstva, ki se uporabljajo v borbah na 
tleh. Obnova bo zato verjetno drugače preoblikovala požgana na-
selja, kakor taka, ki so bila zbombardirana aid drugače uničena. 
Mnogo je naselij, ki so jih okupatorske vojske uničevale na vse 
možne načine in večkrat, v raznih dobah dolge narodno osvobo-
dilne borbe. Poslopja v takih naseljih so gotovo temeljiteje uničena 
nego tam, kjer je bil okupator samo enkrat na svojem krvniškem 
poslu. Od načina uničenja je v mnogem odvisen tudi obseg priza-
detosti ostalih, nestanovanjskih zgradb v vasi. Genetična osvetlitev 
posameznih razdejanj je iz vseh teh razlogov zelo potrebna, vendar 
je zanjo še zelo malo objavljenega gradiva. A ne le pomanjkanje 
statističnega gradiva in skromni podatki o izvoru razdejanj, tudi 
dejstvo, da bi nujno morali ostati pri ugibanju, medtem ko je ob-
nova na terenu že povedala znaten del svojega, narekujejo, da se 
v reševanje problematike, ki je v zvezi z obsegom porušenosti v 
podrobnem, ne kaže spuščati. 

• t • 

V LR Sloveniji je bilo v letih narodno osvobodilne borbe uni-
čenih 24.136 stanovanjskih in javnih poslopij pri skupnem številu 
celih, delno in popolnoma uničenih 246.441. V odstotkih izraženo 
razmerje med uporabnimi in neuporabnimi poslopji znaša 9.8, kar 
je za več od polovice manj od povprečka za vso Jugoslavijo, kakor 
ga navaja uradni vir (10, str. 15), ki pravi, da je v Jugoslaviji poru-
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šenih, požganih ali težko poškodovanih 504.160 stanovanjskih po-
slopij v mestih in vaseh, kar predstavlja izgubo 20.7% predvojnega 
števila stanovanjskih poslopij. Upoštevanje javnih poslopij bi brez 
dvoma ta odstotek še nekaj dvignilo, saj je na primer v starem 
delu Slovenije uničenih javnih poslopij 29.2% predvojnega šte-
vila. Vzrok je brez dvoma po eni strani strateško vojaške prirode: 
javna poslopja, še posebno župnišča in cerkve so okupatorji in 
njihovi pomagači iz vrst domačih izdajalcev pogosteje uporabljali 
za utrjene obrambne centre; po drugi strani pa strateško-ekonom-
ske: tvorniški in rudniški objekti in druge gospodarske zgradbe so 
služili okupatorju, pomagali so mu ropati bogastva slovenske zem-
lje, zato jih je veljalo uničevati. 

Slovenija je tedaj v celoti utrpela manj stanovanjske površin^ 
kakor v povprečju Jugoslavija, vendar so v tem velike razlike med 
posameznimi predeli. Pregled po okrajih pokaže, da so nekateri 
izgubili mnogo več poslopij, kakor znaša jugoslovanski povpreček, 
drugi manj, pa vendar več od slovenskega povprečka in tretji zo-
pet manj od domačega povprečka. Delež porušenih poslopij do ce-
lotnega števila se po slovenskih okrajih giblje med 1,4% i n 41.5%. 
Če razdelimo ta razmak najprej na tri dele, ki jim za mejnika po-
stavimo slovenski in jugoslovanski povpreček, nato pa še najnižjo 
kategorijo na dva dela, ki jima za mejo postavimo 5% porušenih 
poslopij (v tej kategoriji je velika večina okrajev), dobimo nasled-
njo sliko: Od skupnega števila 35 okrajev (za stari del Slovenije 
se število okrajev nanaša na upravno razdelitev iz leta 1945, za 
novo priključeni del pa na trenotno upravno razdelitev, razen okra-
ja Postojna, ki je upoštevan v obsegu, kakršnega je imel pred pri-
ključitvijo), je v dvaindvajsetih manj od 9.8% domov porušenih, 
od tega v trinajstih celo manj od 5°/o in v devetih med 5% in 9.8%; 
enajst okrajev ima porušenih domov med 9.8% in 20.7%, v dveh 
okrajih pa je porušenost večja od povprečka za vso Jugoslavijo. 

Daleč največje uničenje je zadelo kočevski okraj, kjer je bilo 
kakorkoli porušenih ali požganih nad 41% vseh stanovanjskih in 
javnih zgradb. Skoro za polovico manj prizadet je krški okraj, ki 
je z 21% še komaj v isti kategoriji. Med slovenskim in jugoslovan-
skim povprečkom so okraji Novo mesto (15.2), Črnomelj (16.3%), 
Rakek (13.5%) in Grosuplje (11.0%), ki so sosedje kočevskega, pa 
Trbovlje (10.0°/o), Ilirska Bistrica 18.2%, Postojna (10.7%), Sežana 
(13.1%), Idrija (18.5%) in Gorica (16.3%) — večina primorskih 

okrajev — ter Maribor mesto (18.5%). Vsi ostali okraji imajo manj 
od 9,8% neuporabnih poslopij. Bliže slovenskemu povprečju so 
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Karta 2 
Razmerje med uničenimi in ohranje-

nimi poslopji v LR Sloveniji 
Krogi pomenijo Krajevne LO. Njiho-
va velikost je v sorazmerju s številom 
ohranjenih in uničenih poslopij po 
popisu iz 1. 1945. Črni izseki v krogih 
— Krajevnih LO predstavljajo de-
lež uničenih stanovanjskih in javnih 

poslopij 
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okraji Gornji grad, Ptuj, Šmarje pri Jelšah, Ljutomer, Kamnik, 
Ljubljana okolica, Škof j a Loka, Trebnje in Tolmin, daleč pod njim 
(l,4°/o do 5%) pa so okraji Celje mesto, Celje okolica, Konjice, Šo-
štanj, oba mariborska, levi in desni breg, Radgona, Murska Sobota, 
Lendava, Prevalje, Ljubljana mesto, Kranj in Jesenice. Ta razpo-
redba že vsiljuje prve zaključke, saj vidimo, da slovensko ozemlje 
prav razločno razpada na dva dela, med katerima poteka meja ne-
kako po sredini našega ozemlja v smeri od vzhoda proti zapadu. 
Južna, dinarska polovica, kateri je treba prišteti še del Posavskega 
hribovja, je bila daleč bolj prizadeta od severne — visoke alpske 
in panonske. Južna polovica je ona, ki se na široko naslanja na ob-
širna gorska in gozdna področja našega zaledja; tu sega k nam 
skrajni SZ konec dinarskih gora z njihovimi kraškimi potezami 
reljefa, s težko prehodnostjo in preglednostjo, kar je povzročilo, 
kakor pravi Melik (11, str. 95), da so bila tu »najimenitnejša opo-
rišča za svobodoljubne borce« in radi česar je tudi razumljivo, da 
so bila »sovražnikova razdejanja posebno osredotočena v njihovem 
obližju«. 

Intenzivno razdejano področje sega po dinarskem svetu vse 
do naše zapadne meje in vključuje večino osvobojene Primorske. 
Jasnejših dokazov o tem, kako je tudi to ozemlje živelo z nami v 
narodno osvobodilni borbi, kako so si njegovi ljudje sami zaslužili 
svojo svobodo, nemara ni treba. 

Južni, najbolj prizadeti del Slovenije obsega razen višjih in 
nižjih dinarskih planot in hribovja ter vmes vloženih polj pa flišnih 
kadunj še znaten del predalpskega hribovja, zlasti Cerkljansko in 
znaten del Posavskega hribovja. Videti je, da so pretežno težo uni-
čevanja nosili višje ležeči predeli, kar dokazuje tudi primer tre-
banjskega okraja, ki je gričevnat, primeroma nizek, ter izpada iz 
kategorije, v kateri so vsi njegovi sosedje, v nižjo. Panonski svet 
pa tudi alpski predel z visokogorji, alpskimi planotami, dalje alp-
sko sredogorje ter vmes vložene kotline in plane doline, tvorijo 
severni, manj prizadeti del Slovenije, vendar tako, da je bilo uni-
čevanje najmanjše v mejnih, na skrajnem severu ležečih področij, 
od koder sega ta pas globlje proti jugu le s celjskim okrajem. V 
tej okolici se odraža kot močneje porušen otok le mesto Maribor. 

* * * 

Za ponazoritev točne razporedbe in obsega razdejanja slu-
žijo priložene karte, ki prikazujejo: prva — razmestitev absolut-
nega števila razrušenih domov, druga — delež uničenih poslopij od 
celotnega števila po Krajevnih LO, in tretja — razmestitev in ve-

18 
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Karta 3 
Karta nad 90% porušenih in požganih 

naselij v LR Sloveniji 
Nad 90% uničena naselja so raz. 
vrščena po velikosti v tri razrede. 
V prvem so naselja, ki imajo v celem 
3 do 12 poslopij (znak 1), v drugem 
so naselja s 13 do 35 poslopij (znak 
2) in v t re t jem naselja z nad 35 po-

slopij (znak 3) 
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likost povsem porušenih naselij. Prva karta podaja pregled abso-
lutne vrednosti uničenja po najmanjših naselbinskih enotah, ki jih 
dopušča statistično gradivo, kar je za ugotavljanje geografskih 
temeljev in učinkov take razporedbe gotovo najbolje. Na karti so 
posebej označeni neposeljeni predeli, kar je bilo potrebno zato, ker 
se je izkazalo, da obstoja močna povezanost med njimi in poruše-
nostjo. Poleg razmestitve in obsega samega po sebi je treba poznati 
tudi težo uničenja, ki je za bodoči razvoj naselja odločilnega po-
mena. V ta namen naj bi služila druga karta, ki meri delež neupo-
rabnih poslopij do celotnega števila zgradb. Tudi ta karta bi nudila 
najpopolnejšo sliko, če bi bila izdelana po naseljih, vendar take iz 
tehničnih razlogov (pomanjšanje bi ne preneslo obilice dvojnih 
znakov) ni bilo mogoče izdelati. Prirejena je torej po Krajevnih 
LO, katerih je bilo tedaj, ob času popisa, še zelo veliko. Znaten del 
pomembnejših, večjih naselij, ponekod (soboški, črnomeljski okraj) 
domala vsa, so imela takrat še svoje lastne Krajevne LO. Podobno 
stanje v upravni razdelitvi, kakor je bilo poleti 1945 v starem delu 
Slovenije, je vladalo jeseni istega leta v coni B. V bivši coni A, 
kjer so bili zbrani podatki šele 1948. leta, je bilo edino možno pri-
rediti jih po najstarejši upravni razdelitvi, katero je bilo še mogoče 
ugotoviti s pomočjo tiskanih virov (12). Tak izhod pomeni sicer 
nezaželeno dvovrstnost prikazanega stanja, vendar drugačne re-
šitve ni, učinek pa tudi ni preveč tehten, čeprav se na karti dobro 
loči področje s prvotnimi malimi Krajevnimi LO od področja s 
kasnejšimi, večjimi (prim. Kras ali Brda z Brkini ali Banjščico. 
Kočevski je radi posebnih pogojev — velika porušenost in razred-
čenost prebivalstva — imelo že leta 1945 razmeroma velike kra-
jevne LO). Tretja karta kaže razpored popolnoma uničenih nase-
lij. Tu sem pa nisem uvrstil le ona naselja, ki so v resnici porušena 
'100°/o, marveč sem vzel za kriterij nad 90fl/o porušenosti. Mera je 
izbrana iz zadrege, lahko bi bila nekaj večja ali pa manjša; pri do-
ločitvi me je vodila misel, da mora biti merilo kar mogoče blizu po-
polnemu uničenju, ker bo že malenkost ohranjenega le prerada 
odločala o licu in razmestitvi celote. 

Uničevalni bes okupatorjev je zadeval vse slovensko ozem-
lje. Popolnoma brez požiganja in rušenja ni ostal noben večji del 
Slovenije. Na to dejstvo posebno razločno opozarja prva karta. V 
celem je opaziti le dvoje nekoliko obsežnejših pasov, ki se jih raz-
dejanje te vrste ni dotaknilo; prvi leži na južnem robu Krasa, se-
verno od Trsta, drugi pa obsega osredje Prekmurja. Povsod drugje 

18* 
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so razsejani uničeni domovi, na prvi pogled dokaj enakomerno, 
vendar pa pokaže temelj itejši pregled velike zgostitve v nekaterih 

• področjih in vmesne, manj prizadete predele. 
Iz vseh kart zgovorno odseva, da je najmočneje prizadeti del 

Slovenije jedro Kočevskega. Mi že vemo, da je kočevski okraj da-
leč najbolj porušen med vsemi našimi okraji, tu pa se odkrije še 
važno dejstvo, da niso enako prizadeti vsi njegovi deli, da je poru-
šenost dosti večja v hribovju in na planotah vzhodne Kočevske, 
da je dosti manj prizadejano Kostelsko, nekoliko bolj Kočevska 
kotlina in pomembno manj zopet Ribniško polje. Na planotah in v 
hribovju vzhodne Kočevske, upoštevaje še skrajni južni del Suhe 
Krajine, ki se neposredno navezuje na Kočevski Rog, je povsem 
uničenih (glej karto 3) kakih 60 naselij; če priključimo še področje 
Črmošnjic, ki pripada obenem s samim Kočevskim Rogom upravno 
sicer Beli Krajini, se njih število dvigne še za 18. Res, da so med 
njimi v prevladi zelo majhna naselja, ležeča v jasah sredi kočev-
skih gozdov, večinoma so to zaselki s štirimi do desetimi domovi, 
so pa med njimi tudi zelo velike vasi. Rajhenav, Rajndol, Knežja 
lipa, Hrib, Smuka, Stari log, Mala gora, Cvišlarji, Onek in Hinje so 
največje med njimi. V nekaterih od teh naselij se le tu — tam 
dviga iz ruševin posamezen dom, drugod niti to ne, vsekakor jih 
je povsod manj od 10°/o. Malo manj kot docela z zemljo zravnane 
so naslednje večje vasi: Spodnji log, Mozelj, Zajčje polje, Nemška 
loka, Gorenje, Mačkovec, njim ob strani pa stoji še mnogo daljša 
vrsta manjših in najmanjših naselij. Dasi vzhodno Kočevsko ni 
klasična pokrajina zaselkov, jih je tu le razmeroma mnogo, v krče-
vinah sredi gozdov, v visokih legah po hribovju, pa tudi po bolj 
odprtih planotah so posejani med obcestne, gručaste in središčne 
vasi, ki so tod v prevladi, kar precej na gosto. Iz statističnega gra-
diva je videti, pa tudi na karti se odraža, da so prav najmanjša 
naselja najbolj trpela, nemara zato, ker so potisnjena najdlje v 
gozd, odn. najvišje v hrib tako, da leže najbolj vstran od oku-
patorjevih utrjenih postojank, ki so običajno spodaj v dolini. Ven-
dar se prav na Kočevskem dobro vidi, da ni bilo nikakršna izjema 
razdejanje v bližini večjih centrov, ob prometnih poteh in daleč od 
neposeljenih predelov. Pretežni del uničenja je Kočevski prinesla 
velika italijanska ofenziva, ki je trajala skoro vso drugo polovico 
1942, leta. Po Kočevskem Rogu je imenovan njen poseben sunek 
»Roška ofenziva«. V sam operativni plan te ofenzive je spadalo 
načrtno požiganje slovenskih vasi. Na tak način so hoteli Italijani 
uničiti izseljeno Kočevsko, na katere tleh je nastalo prvo osvobo-
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jeno ozemlje in kjer so bile, zlasti v okolici Roga, že tedaj nasta-
njene mnoge vodilne institucije naše narodno osvobodilne borbe, 
tako vojaške, kakor politične (14, str. 463, 15). Prav radi masovno-
sti uničevanja, s katero so hoteli okupatorji doseči svoj cilj — uni-
čenje moralne sile prebivalstva in uničenje prehranjevalne odn. 
oskrbovalne baze partizanskih odredov in NOV, stopajo tako na 
Kočevskem kakor tudi drugod najbolj vidno v ospredje predeli, 
ki so jih zadele okupatorjeve akcije te vrste. Manj pa prihajajo 
zato do izraza kraji, ki so žive in slavne priče naše borbe, kakršnih 
najdemo nešteto širom Slovenije, v katerih pa je bilo uničevanje 
najčešče. omejeno na zahteve same borbe. V tej zvezi je tedaj 
važno naglasiti, da ni razporedba uničenih domov, kakršno odra-
žajo karte, toliko odsev pravih borb, marveč je predvsem odraz' 
okupatorjevega brutalnega početja, rojenega iz stremljenja po uni-
čenju slovenskega naroda. 

Zapadni del Kočevske ima mnogo manj porušenih naselij. Od 
večjih je omeniti le Novi Kot, Stari Kot in Borovec, dočim je manj-
ših nekaj več, največ v kotu med Čabranko, Kolpo in Strmo rebrijo 
v bližini Osilnice in na JV pobočjih Borovške gore. Tudi druga 
naselja niso ostala neprizadeta, nad polovico domov so izgubile 
vasi Dolenja Briga, Handlerji, Koče, Mlaka, Rogati hrib, Draga, 
Srednja vas, Novi Lazi, Štalcarji poleg manjših, katerih izgube 
se gibljejo okrog 75°/°: Inlauf, Kuhlarji, Škrilj, Iskrba, Glažuta in 
Jelenov žleb, vendar so največja naselja v tem delu porušena le 
približno do tretjine, n. pr. Grčarice, ena od pomembnejših prič 
uspehov narodnoosvobodilne vojske (14, str. 721), dalje Gotenica 
in Kočevska Reka. Tudi v tem redko naseljenem področju, kjer 
stoje domala vsa naselja na robu gozda ali bolje: sredi gozdov, za-
selek ni v prevladi, razen morda ponekod spodaj, ob Čabranki in 
Kolpi. Zato je tem značilneje, da je tudi tu zaselek poleg malih 
vasic najbolj trpel, večje vasi, gručastega in redkeje obcestnega 
tipa pa znatno manj. 

Razmeroma malo poškodovana so naselja na skrajnem jugu 
Kočevske, na Kostelskem, kjer so še največ domov izgubile Banja 
loka (21°/o), Petrina (50%) in Drežnik (82%). Kostelsko je bilo naj-
prej in najdlje osvobojeno, do sem ofenzivni sunki niso segali, ker 
so bili že preje razbiti ali pa so že preje postali brezpredmetni, ker 
obkoljenih partizanov — ni bilo v obroču. Tudi v Kočevskem 
polju je bilo uničenje dokaj manjše, nego v visoki okolici. Docela 
porušenih naselij v polju ni, nad polovico zrušenih domov imajo 
Gorenje (84%), Konca vas (67%), Gorenje Ložine (71%), Dolenje 
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Ložine (81°/o), Nove Ložine (67%), KMnja vas (61°/o) in Željne 
(52°/o). Tu so največje vasi, n. pr. Koblarji, Stara cerkev, Mlaka, 
Šalka vas, Slovenska vas, razmeroma mnogo manj prizadete. Videti 
je, da je trpel vzhodni del mnogo bolj od osrednjega in od zapad-
nega roba polja. Mesto Kočevje ima 32% neuporabnih poslopij. 

V Ribniškem polju, kjer so naselja še manj prizadeta, je opa-
ziti, da so najbolj razdejana ona na robu, ob meji gozdnega, nepo-
seljenega pasu Velike gore. Med najbolj uničenimi vasmi so Kot, 
ki je utrpel 28% domov, Dane s 44%, Bukovica s 48%, Sodražica s 
45°/o, Vinice s 32% in, naj jih uvrstim tu sem, v povirju Sodraške 
Bistrice ležeče Zigmarice, s 16% porušenih domov. Jurjevica, poru-
šena nad polovico, pa Breže in Ribnica leže v znatnejši oddalje-
nosti od robov polja, enako kot manj prizadeta Gorenja vas, ven-
dar so to izjeme med množico docela nepoškodovanih naselij v 
osredju polja. 

V nadaljevanju podolja Drage ležeči Loški potok, posejan z 
gručastimi naselji, v celoti ni mnogo trpel. Obnove potreben je 
edino Travnik, kjer je od 141 domov bil uničen 101, vsa druga 
večja in manjša naselja pogrešajo le po nekaj poslopij. Posebej je 
omeniti le še zapadno od vasi Hrib ležeči zaselek Tabor, ki pa ni 
kmetsko naselje, marveč obstoja iz šole, župmišča in cerkve in je 
uničen v celoti. 

Planote okrog Kočevskega Roga niso razdejane le od kočevske 
strani, močno sta prizadeti tudi belokranjska in novomeška stran. 
Razume se, da tudi tu naselja na jasah sredi gozdov niso ušla po-
polnemu uničenju, enako kot njihovi vrstniki na zapadni strani. Z 
zemljo so zravnani Pogorelec, Podstenice, Komama vas, Štale, Rib-
nik, Rampoha in vrsta manjših. Spodaj ob Črmošnjici, v sedlu pri 
Brezjah in na planoti vzhodno od tod, je imelo uničevanje nekaj 
manjši obseg, vendar so tudi tu vsa večja naselja izgubila nad po-
lovico domov (Srednja vas 61%, Črmošnjice 57%, Brezje 87%, 
Nova gora 77%), manjših naselij oziroma zaselkov, pa je večina 
zravnana docela (Srobotnik, Ašelice, Vimol, Vrčice, Brezje pri 
Rožnem dolu). Na j ne ostane neomenjeno, da so tudi tu, ob sedlu, 
v gornjem delu doline in na vsem hribovitem področju vzhodno 
od nje, naselja vezana na jase sredi širnih gozdnih prostranstev. 
Razen zaselkov, raztresenih večinoma po najodročnejših legah, 
najdemo tu pretežno gručaste vasi. V nižjem svetu, ki se pričenja 
pod Novo goro in sega proti severu do kolena Krke, ob kateri se 
nadaljuje proti Novemu mestu, imajo daleč manj izgub tudi naj-
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bolj prizadeta naselja, kakor Toplice, Obrh in Loška vas, ki so 
vsa izgubila mnogo manj od polovice svojih domov. 

Proti Beli Krajini se najbolj uničeno Roško področje nada-
ljuje v naseljih Spodnji log, Lapinje, Knežja lipa, Prerigelj, Gro-
dec, Ovčjak, Topli vrh, ki leže razmeščena nad J V robovi vzhodnih 
kočevskih planot, katerih belokranjska pobočja in terase, poseljene 
zvečine v obliki zaselkov na severni in južni strani, pa z gručastimi 
in razloženimi naselji v osredju, niso bila uničena več tako teme-
ljito, kakor naselja zgoraj. Predgrad, Jelenja vas, Zagozdec, obe 
Podgori, Čeplje in Kralji so razmeroma malo poškodovani, nobeno 
preko polovice. Edino Brezovica in Zadrc sta izjemi. Ne dosti dru-
gače, celo bolje je spodaj ob Kolpi, na terasah in zložnejših delih 
pobočij na njenem visokem levem bregu, kjer je zaselek absolutno 
prevladujoča oblika naselja in kjer jih je večina ostala povsem ohra-
njena. Docela drugačna podoba se nam nudi na vzhodni strani v oko-
lici Maverlena in Rodin, kjer se zopet ponovi znana neugodna slika. 
Zlasti zaselki in male vasice (Konjski hrib, Lahinja, Ponikve, Škrilj, 
Topličice, Miklarji) poleg nekaterih večjih vasi (Planina, Bistrica)» 
ki vse leže na policah v višjih legah in sredi gozdov, so bile pred-
met uničevanja. Nižje ležeči naselji Naklo in Rodine sta utrpeli 
le po nekaj domov, razloženi Maverlen pa je zopet docela na tleh. 

V ostalem, večjem delu Bele krajine je povsem zrušeno eno 
samo naselje — Hrast pri Jugorju, ležeč ob veliki cesti in na robu 
obširnega gozda, ki sega tja od Malin, Prapreč in Sodjega vrha. 
Hrast so požgali Italijani iz maščevanja za napad na njihovo po-
stojanko. V raznih dobah in nekatere po večkrat so bile uničevane 
vasi, med katerimi bodo svoje lice najtemeljiteje spremenile gru-
časta Bojanja vas (87% razdejanih domov), mali Svržaki blizu 
Metlike (64%), sredi gozda ležeči Dobravici, Gorenja (76%) in 
Dolenja (75%), zaselek Gorenjci na planoti nad Kolpo pod Adle-
šiči (70%), mali Mačkovec pni Jugorju (80"/o), znana Kanižarica pri 
Črnomlju (55%), zaselek Lokve na robu obširnega gozdnega kom-
pleksa v osredju Bele krajine (55°/o), dalje Dolenja Paka (78%) in 
Zajčji vrh (75°/o), ležeča le nekaj km vzhodno od Maverlena in 
Rodin, mala Velika Sela (75°/») in še manjša Mala Sela (50%) v 
bližini Kolpe, Sečje selo (52%) in Zapudje (72%) na samem robu 
obširne gozdne ploskve, ki se vleče v Belo krajino neprekinjena 
vse od Kočevskega Roga. Ta naselja so izgubila večinoma veliko 
nad polovico svojih poslopij in bo marsikatero po obnovi br(ez-
dvoma močno predrugačeno, zlasti če upoštevamo, da so tudi 
ostala uporabna poslopja v večini primerov, ko gre za težko priza-
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deta naselja, potrebna več ali manj temeljitega popravila, če ne 
celo predelave. Videti je, da so v največji meri prizadeta naselja 
na robu večjih gozdov in da jih je mnogo v bližini Kolpe. Kolpa je 
bila dolgo dobo meja osvobojenega ozemlja in prenekaterikrat so 
okupatorske vojske ali ustaši hoteli preko nje. Le redko se jim je 
to posrečilo in še to le za kratko dobo (prim, akcijo sovražnika od 
10. do 17. julija 1944. 14, str. 745). Vedno pa so ob takih prilikah 
nastala večja ali manjša razdejanja v obmejnih vaseh. V razpore-
ditvi nudijo slično sliko naselja, ki so manj, a vendarle pomembno 
(25% do 50°/o) porušena. Med njimi so Cerovec, Črnomelj, kot 
največje mesto dolgo dobo osvobojenega ozemlja večkrat in-*na 
razne načine uničevan pa ne uničen, bombardirani Dragatuš, nad 
Kolpo ležeči Vrhovci, Griblje, Kot pri Semiču, mali Rožanec, pa 
Otok, Pobrežje in Purga, ki leže ob Kolpi, ter mnogo drugih zasel-
kov razmeščenih vzdolž vzhodne in južne meje Bele krajine. Slično 
kakor med preje naštetimi, so tudi tu močno zastopana majhna na-
selja. Poleg naštetih se zlasti na prvi karti zelo odražajo po deležu 
do celotnega števila poslopij manj, po absolutno merjenem efektu 
pa precej poškodovane večje vasi Vinica, Radovica, Gradac, Dra-
šiči in Butoraj, tedaj zopet večinoma blizu meje ležeče vasi. Skoro 
12°/o vseh poslopij je porušenih v Metliki. 

V Beli krajini se v razporedbi porušenosti kaže poleg naveza-
nosti na večje gozdne površine tudi vpliv bližnje meje, kaže pa se 
tudi zanimiva razporedba ob važnejših prometnih poteh, podobno, 
kakor se tudi na Kočevskem uničevanje ni omejilo samo na od-
ročno ležeče predele. Kočevsko in Bela krajina sta bili dolgo časa 
jedro osvobojenega ozemlja, zato je okupator stremel, da bi ob 
priliki večjih ali manjših ofenzivnih sunkov uničil vse, kar je 
dosegel. 

Na severu se na vzhodno kočevsko področje navezuje pas, 
ki je bistveno manj prizadet od njega, pa vidno bolj od svoje 
ostale okolice. Vleče se preko Suhe Krajine proti osrednji Dolenj-
ski. Nekako nad Žužemberkom se razcepi v dve veji: prva se na-
daljuje v smeri proti Grosupeljski kotlini, druga pa zavije proti 
vzhodu in sega do iznad Novega mesta. To je področje prevlade 
gručastih vasi z redkimi vmes vloženimi vasmi obcestnega tipa in 
prav tako redkimi zaselki. Tu, razen Bakerca in Zvirč v Suhi Kra-
jini, ni popolnoma požganih oziroma porušenih naselij, vendar jih 
je mnogo, ki so izgubila znaten, če ne celo pretežen del svojih 
domov. V Suhi Krajini, kjer so požigali in rušili iz zraka posebno 
spomladi 1943. leta, so med močneje prizadetimi vasmi Ambrus 
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(izgubil 39%), Kal (36%), Višnje (84%) ш Brezov dol (27%). V SZ 
nadaljevanju je treba omeniti Hočevje (28%), Ravni dol (82%), 
Veliko Ilovo goro (65%) in Gaberje (75%). Že na robu tega pod-
ročja proti Grosupeljski kotlini sta utrpeli pod gozdovi Malega 
vrha ležeči vasici Zagradec in Plešivica 26% odnosno 35% svojih 
domov. Spodaj pod Suho Krajino v Dobrem polju sta izgubili del 
poslopij naselji Pri cerkvi (52%) in Bruhanja vas (20°/o). 

Na zapadni strani je gosto poseljeno ozemlje med Dobrim 
poljem in Mišjim dolom trpelo bistveno manj. Le Dvorska vas 
(36%) in Prilesje (67%) sta tehtno prizadeti, pa Velikim Laščam 
se pozna izguba skoro vseh javnih poslopij. 

Ozemlje na severu in SV od Krke prav tako pogreša razme-
roma malo domov. Lučarjev kal (82%) in Hrastov dol (47%), oba 
sredi gozdnatih planot Kremenjaka, in Višnja gora, ki je izgubila 
31% svojih poslopij, so edine izjeme. Prvi dve naselji sta bili žrtev 
požiga, Višnjo goro pa je zadelo bombardiranje iz zraka. Bolj na 
gosto so bila uničevana naselja ob Krki, tako v dnu doline, kot po 
pobočjih in terasah ali v spodnjih delih stranskih dolin vzdolž 
obeh bregov. Porušenost v smeri toka narašča — bliža se kočev-
skemu jedru. V zgornjem delu je malo manj kot polovico domov 
izgubilo Malo Globoko, 38% pa Šmihel pri Žužemberku, ostala na-
selja v tem delu pogrešajo daleko manjši del svojih poslopij. Te-
meljiteje so uničeni Žužemberk in njegova okolica, znani po 
junaških bojih slovenskih brigad za to strateško zelo važno posto-
janko. Sam Žužemberk je izgubil 46% poslopij, Zafara celo 63% 
in Cvibel 69%. Na nasprotnem bregu ležeči naselji Budganja vas 
in Stranska vas sta izgubili precej manj, prvi manjka 22%, drugi 
38% domov. Še nižje ob toku leže Dvor (21%), Sadinja vas (28%) 
in popolnoma zravnani Vinkov vrh; pet domov je izgubila Soteska. 

Pas, ki se vleče od Žužemberka proti vzhodu, obsega posled-
nje kraške planote pred Temenico in severni del gričevnatega 
oboda Novomeške kotline. Tu so naselja izgubila le malo poslopij, 
zato pa so redka, ki ne pogrešajo nobenega. Večji delež je onesre-
čil Artmanjo vas, Dobravo, Krušnji vrh, po težkih borbah, ki so 
se vodile zanje znane Občine, kar polovico je žrtvovalo Vrhtreb-
nje, četrtino Gorenji Globodol, petino Mirna peč in Češnjice, če-
trtino Št. Jurij in Črešnjice, 44% Mačkovec. Po nekaj domov manjka 
brez malega vsem naseljem v tem pasu. 

Preko Novega mesta, ki je zgubilo ob priliki opetovanega • 
bombardiranja 18% stanovanjskih in javnih zgradb, dospemo v 
ozemlje med Krko in Gorjanci, ki je po množini uničenih domov 
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pravo nadaljevanje pravkar opisanega predela. Tostran področja 
Črmošnjice in Radešce, ki smo ga uvrstili še h Kočevski, smo še 
vedno v območju prevlade gručastih vasi, med katerimi leže dokaj 
gosto sej ani zaselki. Slika uničenja se tu v smeri od spodaj navzgor 
— od bregov Krke proti grebenu Gorjancev močno slabša, pa 
tudi v horizontalni razporedbi ni enakomernosti. Večja uničenja 
nastopajo v dveh pasovih; prvega opazimo v območju Šmečega 
potoka, drugi precej večji pa obsega severna in SV pobočja Gor-
jancev. V kotu med Sušico, Krko in železniško progo je izgubilo 
skoro vsako naselje nekaj hiš, vendar ni nobeno bistveno priza-
deto. SV od tod, v Podgori, je slabše: Gorenje Laknice in Podgrad, 
Vinja vas in Orehovica so žrtvovale znaten del domov, Jurna vas 
preko polovice, Dolenje Laknice točno pol, a dve tretjini sta izgi-
nili v malem Padežu. Tudi to so dosti redko sej ana naselja med 
kopo onih, ki so ohranjena v celoti ali pa so utrpela kvečjemu dom 
ali dva. Ob Šmečem potoku je več od polovice poslopij na tleh v 
Velikih Brusnicah, preko 30°/o v Gaberju in skoro 47°/o v Jugorju. 
Proti Savi se močneje porušena naselja počasi goste, v tem pod-
ročju leže tudi tri docela porušena naselja. To so Planina, visoko 
pod Gorjanci ležeča vasica gručastega tipa ter zaselka Mali Cirnik 
in Perišče. Nad polovico so uničene Javorovica, visoko pod Gor-
janci sredi gozdov ležeča vasica, zaselki Dobrava, Stankovo in 
Kamnica, dalje Dobeno, Cerina, Sobena vas, Žejno, Brezje, Ko-
ritno, Mala in Velika Dolina, Poštena vas, Stojanski vrh in Vinji 
vrh. Slednja leže že na severnih in SV pobočjih Gorjancev. Nad 
četrtino poslopij so utrpele vasi Gorenje Vrhpolje, Veliki Ban, 
Mrzla vas, Črneča vas, le malo manj od polovice Dolšice, Bušeča 
vas, Pirošici, Dolenja in Gorenja, Vrbovska vas, Premagovce, po-
membne izgube pa ima še cela vrsta drugih. Videti je, da so gubile 
domove predvsem vasi v višjih legah, v gozdu ali na njegovem 
robu, najbolj strnjeno in v največjem obsegu v SV delu, na meji s 
hrvatskim ozemljem, kjer gručasto vas močno zamenja razloženo 
naselje. Nobeno od naštetih naselij ne leži ob Krki, tam jih je le 
nekaj omembe vredno poškodovanih (Dolenja Prekopa, Dobra-
vice, Slinovce). 

Iz vseh dosedanjih navedb pa vendarle še ne sledi, da je lega 
v ravnini dovolj, da se uničevanje naselij ni dotaknilo. Dokaz za 
nasprotno so vasi v Krškem polju, katerih znaten del je utrpel 
močne izgube. Tu se predel močne porušenosti sklenjeno razteza 
po severnih pobočjih Gorjancev preko srednjega in spodnjega dela, 
Krškega polja, od koder sega še v Brežiško ravan in še višje proti 
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severu, daleč na zapad, kjer onkraj Krškega polja na šroko zajame 
južno od Save ležeči del Posavskega hribovja vse do Kuma in še 
čez. Delež porušenih poslopij v tem dolgem, a različno širokem 
pasu, je izredno velik; ponekod po celih Krajevnih LO daleč pre-
sega polovico celotnega števila domov. Da ni bilo prizanešeno v 
ravnini niti malim niti velikim vasem, kažejo primeri: Mršeča vas 
je bila porušena nad polovico, mali Koprivnik je bil zravnan z zem-
ljo, v Zameškem je bilo uničenih 23% zgradb; vsa tri naselja leže na 
zapadni strani Krakovskega gozda. Na vzhodni strani ležeče vasi 
Gorica, Gržeča vas, Jelše, Mali in Veliki Podlog pa so tudi izgu-
bile nad četrtino domov. V osredju Brežiško-Krške kotline so nad 
polovico uničena naselja Brege, Drnovo in Mrtvice; Vihre, Hrastje 
in Zasap pa nad četrtino. Verjetno je, da je v zgornjem delu polja 
učinkovala v tem smislu meja med nemškim in italijanskim za-
sedbenim področjem, v spodnjem delu pa bližina velikega nemške-
ga vojaškega letališča. 

V brežiškem delu je treba kot močneje prizadete omeniti 
Staro vas, Videm, Dolenjo vas, Gorenje in Dolenje Libno, Stari 
grad, Pesje, Vrbinsko vas ter zaselke v bližini Artič, tedaj naselja, 
ki leže na samem severnem robu kotline in deloma (Libno) nad 
njo. Večji delež uničenih domov je opaziti tudi na nasprotni strani 
kotline, vzhodno od Brežic, kjer so močneje poškodovane vasi 
Cundrovlec, Črnec, Gaberje (41%), Mihalovce, Rigonce (38%) in 
Selo. Ob Sotli navzgor se naštetim pridružujejo deloma gručasta, 
deloma iz zaselkov in samotnih kmetij sestavljena naselja Jeresla-
vec (39% neuporabnih poslopij), Kapele (27%), Podvinje (35%), 
Rakovec (53%), Vrhje (45%) in še druga. Mimo Slogonska in 
Zupelevca, ki sta manj poškodovana, se ta pas nadaljuje še pod 
vzhodni rob Orlice na Bizeljsko, preko katerega se stika s silno 
porušenih Kozjanskim predelom. Tu sta v dnu doline Sotle tehtno 
prizadeti gručasti vasi Stara vas (20% izgub) in Gregovce (32%). 

Brežiško-Krška kotlina nudi izredno pisano sliko v razme-
stitvi tipov kmetskih naselij. Gručaste vasi, ki se drže večinoma 
robov kotline, zamenjajo v osredju obcestne, kar pa velja le za 
krški del, v brežiškem prevladujejo gručaste vasi povsod, razen na 
vzhodni strani v kotu, ki ga tvorita Sava in Sotla, kjer je tudi nekaj 
obcestnih vasi. Zaselkov v osredju ni, nekaj se jih drži ob Krki, 
prava njihova domena pa se prične že izven kotline v gričevju in 
hribovju na severni in zapadni strani. A tudi tu so najprej močno 
pomešani z razloženimi naselji, na dolenjski strani pa še z gruča-
stimi vasmi, preden popolnoma prevladajo. Prizadeti so v Brežiško-
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Krški kotlini tako zaselki, predvsem ob Krki, kakor gručaste vasi 
na robeh in obcestne v osredju. Vendar skoro ni takih, ki bi za njih 
lahko predpostavljali, da bodo svojo talno strukturo spremenila 
vsled vojnih poškodb. 

Od Brežiško - Krške kotline se vlečeta tedaj dva pasova mo-
čno porušenih naselij proti zapadu, oba v Posavsko hribovje. Prvi 
se razteza, naslanjajoč se z juga na Savo, proti zapadu in se širi 
tu plitvfeje, tam globlje proti jugu, drugi pa obsega dno severnih 
pobočij Orlice, Veternika in Bohorja in del nekoliko nižjega hri-
bovja severno od tod. V slednjem pasu je značilna oblika zaselek 
in razloženo naselje, dočim so večje vasi, gručastega ali obcestnega 
tipa, sejane silno na redko, zato pa so po vsem skrajnem vzhodu 
Posavskega hribovja močno razširjene samotne kmetije. Ob stran 
že omenjenim razdejanim vasem ob Sotli se najprej uvrščata višje 
proti severu ležeči Bračna vas in Nova vas, ki sta izgubili nad dve 
tretjini domov, nad polovico je tu porušeno Orešje in nad tretjino 
Bizeljska vas; nekoliko bolj od svoje okolice so prizadete tudi vasi 
okrog Sv. Petra pod Svetimi gorami. Med Poljem ob Sotli in Koz-
jim se pričenja pas intenzivne porušenosti, ki sega vse do Planine 
na zapad ter Prevorske vasi in Virštajna na sever. Proti jugu ob-
mlejujejo predel neposeljena, z gozdom pokrita severna pobočja 
Bohorja. 

Iz karte popolnoma porušenih naselij je dobro razvidno, da 
je ta predel izgubil precej naselij v celoti, da pa so to majhna na-
selja, po večini zaselki in da je le dvoje velikih vasi med njimi: 
Podvine in Stara žaga. Nad polovico domov je žrtvovalo tod 25 
manjših in večjih naselij, med zadnjimi Buče, Vrenska gorca, Stra-
ška gorca, Drensko rebro, Stari trg in Prevorska vas. Na splošno 
je tu zelo redko naselje, ki ni utrpelo nikake izgube. Posebno dosti 
je bilo uničenih kmetij na samem, bodisi pravih samij, ali pa kmet-
skih domov po razloženih naseljih. 

Med Savo in slemeni Javornika, Veternika ter Bohorja in v 
ostalem delu Posavskega hribovja do spodnjega toka Savinje, v 
precej gosto poseljenem področju, ki je primeroma visoko, živahno 
razgibano in ima velike gozdne površine, je razdejanje naseljem 
močno prizanašalo. Glavne žrtve so bili zaselki na vzhodnih po-
bočjih Bohorja, med njimi je eden požgan v celoti in vas Mrčna 
sela, ki je izgubila skoro 27°/o svojih domov. Vasica Zalog, nad 
700 m visoko, ni ohranila niti ene hiše, na jugozapadnem pobočju 
Bohorja ležeča Mrzla planina je dala nad polovico domov. V do-
lini velja omeniti Sevnico, ki je tudi žrtvovala nad četrtino pošlo-
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pij. Njih del je izginil tik po osvobojenju, a spada po vzroku uni-
čenja tudi med vojne žrtve. Dokaj hiš manjka v Sv. Petru in močno 
je trpelo važno železniško vozlišče — Zidani most, ki je bil več-
krat bombardiran. Po polovici sta uničena zaselka Podvine in Lisca, 
ležeča nad Lahovim grabnom, ki se ga je prav tako dotaknila so-
vražna roka, dasi mnogo manj občutno, kakor bližnji Jurklošter, 
ki ima nad polovico poslopij na tleh. Četrtino vseh zgradb je po za-
slugi bombardiranja izgubilo Laško. Da se je v tem delu Posav-
skega hribovja, ki je nekako nadaljevanje Kozjanskega, zgrudil še 
marsikak kmetski dom, izpričuje gostota znakov na prvem 
zemljevidu. 

Drugi predel intenzivnejšega uničenja v Posavskem hribovju 
leži južno od Save. Naselja tudi tukaj niso enotnega tipa; zaselki, 
gručasta in razložena naselja z redkimi obcestnimi vasmi se tu 
vrste v pisanem redu od vzhoda proti zapadu. Naselja zgoraj po 
slemenih so večinoma majhna, večje vasi najdemo le v nizkih legah 
pretežno ob Savi. V najživahneje razgibanem delu med Jatno in 
Savo gospodarijo samotne kmetije. Razdejanje je tu na vzhodu 
večje kakor na zapadu. Relativno so največ utrpeli zaselki v kotu 
med Mirno in Savo, kjer so v izključni prevladi. Tu jih je največ 
zravnanih z zemljo; v bližini leži tudi v vsem tem področju edina 
večja povsem porušena vas Križ. Razdejani domovi segajo do 
Krškega polja in do Save. Trpela niso samo naselja zgoraj po sle-
menih in pobočjih, marveč tudi v nižjih legah. Na jug sega to pod-
ročje različno globoko, na vzhodni strani dosega Bučko, Dol, Telče 
in Križ. Ob Mirni se močno podaljša proti JZ. V kotu med levim 
bregom Mirne in desnim Save obsega ozemlje do Krmelja in Vr-
hovega; pri zadnjem se zoži, nato pa se v širokem loku zaokroži 
do Polšnika, Velike Kostrevnice, Primskovega in Čateža, od koder 
zavije ne ostra meja preko Št. Lovrenca pri Št. Rupertu nazaj do 
ožine pri Vrhovem. V tem, tu širjem tam ožjem pasu, ki se dokaj 
ujema z izseljeno cono v Posavju (17, karta), je povsem porušenih 
vrsta zaselkov vzhodno od Mirne, dvoje zapadno od nje in le ena 
sama vas — že omenjeni Križ. Več od polovice porušenih domov 
ima v tem pasu kar 66 naselij, med njimi zopet pretežna večina 
zaselkov; od pomembnejših vasi naj omenim Golek, Goro sv. 
Lovrenca, Zgornje Dole, Drušče, Studenec in Ardro vzhodno od 
Mirne ter Brunsko goro, Čimerno, Studence in Gornji Polšnik za-
padno od nje. Tudi kar je večjih naselij, so po znatnem delu razlo-
ženega tipa. Kolikor je mogoče ugotoviti iz statističnega gradiva, 
je bilo zelo mnogo uničenih tudi samotnih kmetij, zlasti po po-
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bočjih Kuma in tam okoli. Velikemu številu pretežno porušenih 
naselij se pridružuje še večje takih, ki so izgubila med četrtino in 
polovico domov. Med njimi opazimo zlasti dosti več velikih vasi 
ter takih, ki so ijameščene v dolinah oziroma v bolj planem svetu. 
Veniše, Hubajnica, Krmelj, Mokronog, Gornja vas v vinorodnih 
pobočjih nad Cedilnico, Št. Lovrenc pri Št. Rupertu, Tržišče in 
Podkraj so le največja med njimi. Dobrih 18% poslopij so izgubile 
Radeče. V zapadnem delu Posavskega hribovja pod Savo, ki je v 
pogledu naselbinskih tipov enak vzhodnemu in osrednjemu, so 
naselja, ki jih je pustošenje relativno precej prizadelo, že redkejša. 
Tuji grm, Javor, Podlipoglav so izgubili polovico in več domov, 
Jančje, Mali Lipoglav, Prežganje in Pance pa ne dosti pod polo-
vico. Ta del je uničenje zadelo že zelo zgodaj, Podlipoglav so Itali-
jani požgali jeseni 1942. leta in prav takrat bombardirali Lipoglav 
in Pance (14, str. 710). 

Tudi zapadni del Posavskega hribovja severno od Save je 
področje relativno močnejšega uničevanja človeških bivališč. Ta 
predel obsega Menino planino z dolinami na severu in jugu pod 
njo, Tuhinjsko dolino, Črni graben, Moravško kotlino pa vse hrbte 
in slemena med njimi. Na vsem tem področju tvori edini obširnejši 
neposeljeni pas Menina planina, v vsem ostalem obsegu pa je to 
predel razmeroma goste poseljenosti. Gostota se tu giblje okrog 
slovenskega povprečka, na vzhodu je manjša, na zapadu večja. 
Prevladujoči naselbinski tip je tod zaselek, poleg katerega se drže 
zlasti v višjih legah še samotne kmetije, redke tudi niso gručaste 
vasi. Močna prizadetost tega predela se odraža z vseh priloženih 
kart, tudi z zadnje, saj je zločinska roka okupatorja tu do kraja 
uničila 12 zaselkov in troje manjših vasi: Koreno, Zlato polje in 
Sv. Križ, ki leže vse, enako kakor večina uničenih zaselkov, zgo-
raj po slemenih. Glavna teža uničevanja se je umaknila stran od 
rednih prometnih žil, ki teko izključno v smeri zapad—vzhod po 
že naštetih dolinah. Do tal razdejani zaselki Hrib, Spodnji in Zgor-
nji Prekär, Grmača, Katarija in Vrh sv. Nikolaja, ki jih je zadelo 
razdejanje jeseni 1944., pomenijo poskus Nemcev pretrgati parti-
zansko zvezo med Dolenjsko in Štajersko, ki je dolgo dobo pote-
kala tu čez, prečno na običajne prometne poti. Dolga je v tem pod-
ročju vrsta naselij, uničenih nad polovico, in značilno — vsa leže 
v sličnih pogojih kakor prejšnja. Tudi med njimi vodijo zaselki, 
Češnjice in Zgornji Okrog sta edini večji vasi. Med naselji, uniče-
nimi nad četrtino dn pod polovico, pa že dobimo več velikih; Bočna, 
Tirosek, Šmartno ob Dreti, Trnjava, Špitalič, Sela nad Lokami v 
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Tuhinju, Zgornji Tuhinj, Spodnja Javoršca in Moravče so poleg 
drugih, manjših med njimi. Vidimo, da je tolikšen delež zašel že 
tudi v dolino, kjer gospodarijo večja naselja. 

Nekoliko podobno Posavskemu hribovju je porečje zgornje 
Savinje. Tu so naselja izgubila pretežno le po nekaj domov; redka 
med njimi so utrpela toliko, da je podana verjetnost, da se bo 
izpremenila njih vnanja podoba. Te vrste je Solčava, katere strnje-
no jedro je bilo porušeno do tal, prav temeljito (35%) pa je bila 
prerešetana vsa njena bližnja in daljna okolica, sestavljena iz sa-
motnih kmetij, razloženih zelo na široko, obsegajoča še sv. Duh in 
Logarsko dolino. V slednji je ostalo ohranjeno eno samo poslopje. 
Med močneje prizadete lahko prištevamo v območju zgornje Sa-
vinje še Lepo njivo in Gnječ, ki ležita v hribih med Mozirjem in 
Šoštanjem ter Tirosek, razloženo naselje v visokem povirju Drete 
pod Črnivcem. 

Ozemlje ob srednji Savinji pa oni del Posavskega hribovja, 
ki leži med spodnjo Savinjo in pravkar opisanim njegovim zapad-
nim delom, je uničevanje le malo zadelo. Zgornja Rečica, Sv. Pon-
grac, Sv. Miklavž, Braslovče in Dobrovlje so edine izgubile nekaj 
večji delež domov. Edino do tal porušeno naselje v vsem tem pre-
delu je zaselek Čreta pod Zagajskim vrhom, torej v njegovem naj-
višjem delu. 

S Solčavo in njeno okolico smo se že dotaknili alpskega viso-
kogorskega sveta, v katerem pa so naselja znatno manj uničena, 
nego bi lahko sodili po teh znanilcih. V vsem tem področju, upo-
števaje tudi novo priključene predele, je zravnanih z zemljo le se-
dem naselij in sicer: Gozd nad Golnikom, Spodnja Radovna, 
Strmec pod Predilom, Stanovišče v Breginjskem kotu, Foni pod 
Kolovratom in oba dela Dražgoš, Pri cerkvi in Na pečeh. (Ti dve 
precej narazen ležeči naselji tvorita upravno eno vas. Ločil sem 
ju, sledeč pravilu, da povsod, kjer statistično gradivo dopušča, 
jemljem za osnovo geografsko in ne upravno naselbinsko enoto. 
Dražgoše spadajo med najtemeljiteje porušene vasi na Sloven-
skem. Nemci so jih po dolgih bojih s partizani zažgali, nato pa 
ostanke še razstrelili (14, str. 702). V vsem tem obširnem pod-
ročju ni niti mnogo bistveno pohabljenih vasi; nekaj več so trpele 
samije v dolini Kokre, pa Golnik, precej temeljito je zrušen Jam-
nik ob Jelovici. Le v zgornjem Posočju je bilo žrtev več in bliže 
skupaj: v Čezsoči manjka 86% domov, v Čezsoškem Logu 36%, 
v Žagi 50% in v Svinem 83%. Tem ob stran uvrstimo lahko kvečje-
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mu še Voice z 11% razdejanih domov, pa iz zavezniških letal bom-
bardirane Jesenice spadajo sem. 

Zapadni del predalpskega hribovja od Kolovrata preko 
Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja do Polhograjskih Dolo-
mitov je nesreča še manj obiskala. Popolnoma uničenih naselij tu 
ni, malo je takih, ki so utrpela nad polovico poslopij, še največ na 
Cerkljanskem, kjer je treba omeniti Bodrež, Lazeč, Šebrelje in 
Poče, dočim najdemo na vsem ostalem področju le eno ob Soči — 
Loge, drugo pod Ratitovcem — zaselek Prtovč in tretjo pri Hor-
julu — Ljubgojno. Ob četrtino hiš pa je prišlo marsikatero naselje, 
tudi večje, n. pr. Srednje in Kostanjevica na slemenu Kolovrata, 
Sv. Lucija ob Soči, Cerkno (43%), Jageršče, Otalež, Vojsko, dalje 
Jazbine pod Malenškim vrhom, Križna gora, Lanišče nad Sovod-
nijo in Potok na severnem pobočju Blegoša. Videti je, da je bilo v 
zapadnem, primorskem delu razdejanega precej več, nego v 
vzhodnem. 

Značilno je, da so naselja v Ljubljanski kotlini prav malo po-
škodovana. Še najbolj je trpel vzhodni del, ki se naslanja na Po-
savsko hribovje. Večja uničenja opazimo tudi na drugih robovih, 
bodisi v dnu ali pa še raje na nekoliko dvignjenih mestih na te-
rasah ali pregibih. Vrhpolje pri Kamniku, Dolenje in Kolovec pri 
Rovah, Bašelj pod Storžičem in Mošnje v gozdnatih Dobravah so 
naselja, ki so utrpela nekaj več domov, kakor njihova okolica, dasi 
niso bistveno prizadeta. Drugače je z Rašico, znano prvo popolno-
ma požgano slovensko vasjo, ki so jo iz maščevanja požgali Nemci 
16. avgusta 1941. leta. Podobno kakor ni videti intenzivnega uniče-
vanja na ravnem osredju Ljubljanskega polja, je tudi na Barju 
večje uničevanje omejeno le na južni rob, na stik ravnine z dinar-
skimi planotami in kraškim hribovjem. Tu so bolj ali manj uničena 
naselja: Pijava gorica (26%), Draga (40%), Iška vas (87%), Iška 
(370/°), po nekaj domov so izgubila tudi ostala naselja v Iškem kotu, 
posebno Strahomer, po 7 domov sta izgubila Breg in P ako , 26°/o po-
slopij pogreša Borovnica, ki se ima za svoje izgube zahvaliti legi v 
bližini velikega železniškega viadukta, 28% Sabočevo in 10°''° 
Vrhnika. 

Podoben primer, kakor na Ljubljanskem barju, najdemo še v 
Vipavski dolini, kjer je porušenost prav tako opazno večja na 
južnem robu, nad katerim se dviga na zapadu Kras, v osredju pa 
močno dvignjeni pas flišnega hribovja. V Vipavski dolini sta po-
vsem porušeni naselji Rihemberk in Cesta, pretežen del domov pa 
manjka Mirnu, Renčam, Brekovici, Vipavskim Brjam, Sv. Križu in 
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Ustju. Znatno manj škode od teh so utrpele Črniče, Gabrije, Lo-
zice, Osek, Štjak, Št. Vid pri Vipavi, Ajševica in Šempeter. Po ve-
čini so te vasi zelo velike, zato se Vipavska dolina na kartah močno 
odraža, dasi relativno ni toliko prizadeta, kakor na primer Kočev-
sko. Tudi sicer manjša in redkeje sejana naselja na Trnovski ter 
deloma Banjški planoti in v Čepovanu so relativno mnogo bolj po-
škodovana. Popolnoma sta požgani tu zgoraj dve večji vasi, Grgar 
in Lokve, poleg ene manjše — Rijavci, treh zaselkov in cele vrste 
samotnih kmetij. Nad polovico domov pogrešajo Trnovo (88%), 
Čepovan (86%), Lažna (55°/o), Spodnji Lokovec (51%), Dol s Pred-
mejo (73%), Zavrh (59%), da omenim samo večje, manjših je v tej 
kategoriji še mnogo več. Zaselki, razložena naselja in samotne 
kmetije so tu sploh najpogostejša oblika naselja, dočim je pravih 
vasi manj; kar jih je, so gručastega tipa. Radi popolnosti naj ome-
nim še, da sta manjše, a pomembne izgube domov utrpeli tudi večji 
vasi — Col, katerega jedro je bilo požgano do tal, in Otlica. 

Goriška Brda niso v splošnem uničevanju, ki je za narodno 
osvobodilne borbe zadelo slovensko zemljo, ostala izjema. Višnje-
vik je izgubil 22%> poslopij, Podsabotin 21%, Hlevnik 29%>, Hru-
ševje 39%, Slavce 54°/o, Podpoznik celo 82%. 

Posebno globoko je uničevanje zaoralo v Kras, kjer so vasi 
dokaj velike in zaselki le redki. Na Krasu in na južnem robu Vi-
pavske doline se vidno odraža navezanost največjih razdejanj na 
prometne poti, ki vežejo tu čez Trst z Gorico, zlasti na pot, ki 
vodi iz Trsta preko Dutovelj in Komna na Rihemberk ter odceg, 
ki veže Komen po Železnih vratih z Dornbergom. Popolnoma so 
tu porušili Komen, Tomačevico, Mali dol in zaselek Vale. 56% 
domov je izgubil Kobdilj, 75% Lukavec, 31% Štanjel, 70% Voj-
ščica in 86% Selo. Vsa ta naselja leže v golem zapadnem delu Krasa, 
ki je bil tedaj neprimerno bolj uničen od vzhodnih in jugovzhod-
nih delov planote. Le na SV Krasa je treba omeniti porušeni Hrib 
nad močno prizadeto Dolenjo vasjo. Velika osredotočenja uniče-
nih naselij na zapadnem koncu Krasa in v Vipavski dolini, na 
stiku dveh pokrajin, ki imata v nasprotju z večino doslej obrav-
navanih zelo malo gozda in nizko lego, ki sta prepreženi z vrsto 
modernih prometnih žil, in ki ležita v neposrednem zaledju dveh 
tako velikih mest kakor sta Trst in Gorica, zgovorno pričajo, kako 
močno se je Narodno-osvobodilna borba razmahnila po vsej deželi, 
neglede na prirodne lastnosti ozemlja in neglede na bližino etničnih 
mej. Tudi tu se jasno potrjujejo besede maršala Tita, ki veljajo za 
Slovenijo enako kakor za vso Jugoslavijo, da namreč »ni sestav-
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ljena samo iz hribov in gozdov, vstaja pa je plamenela po vsej 
deželi« (13, str. 2). Velik razmah je uničevanje zavzelo tudi v Istri» 
v kotlini Pivke, po Brkinih in v dolini Reke, v predelu, kjer popol-
noma prevladujejo gručaste vasi, med katerimi pa se zlasti v Brki-
nih in ob Reki pojavlja tudi obcestni tip. V Istri in v našem delu 
širše tržaške okolice so bila ob priliki velike okupatorjeve ofenzive 
proti osvobojeni Istri v prvi polovici oktobra 1943. 1. (16, str. 140) 
težje poškodovana naselja Beka, Gabrovica (izgubila 70% domov), 
Loka (68°/o), Dol, Kubed (59°/o), Gračišče (54°/o), Dvori, Trebeše in 
Popetre. Zaselek Žgani je ohranil od petih eno samo poslopje. V 
območju Pivke so povsem porušene vasi Gorenje (Krnice) na juž-
nem robu Hrušice, ter Voice in Jurešče, ki imajo pri vsej veliki 
razdalji, ki jih loči, to zanimivo skupno lastnost, da leže daleč 
vstran od vseh prometnih poti in obenem na robu obširnih gozdov. 
Povsem drugače je s Kilovčami, Merečjem, Rateževim brdom in 
Gorenj imi Bitnjami, ki leže blizu skupaj v dolini oziroma na bre-
govih Reke. Zadnja vasica leži spodaj ob cesti, ostale tri so po-
maknjene nekoliko višje v breg. Bližina ceste in železnice jih ne 
le nista obvarovali popolnega uničenja, marveč sta nemara pri tem 
celo pomagali. Na sami meji obširnega neposeljenega pasu, ki se 
pričenja v notranjskem Snežniku, je zravnan z zemljo zaselek 
Fabci. Slovenski del ogromnega snežniškega gozdnega prostranstva 
pa le ni brez človeških bivališč; Mašun, Leskova dolina in Go-
mance so najpomembnejša med njimi. Zravnana so z zemljo, ena-
ko kot vse druge v samoti razpostavljene vojašnice ter lovske in 
gozdarske koče. Delno porušenih je v zapadni Notranjski mnogo 
naselij. Gorenje Ležeče, Huje, Kozjane, Kuteževo, Podbeže, Pod-
graje, Pregarje, Sušak, Tominje in Zajelšje pogrešajo pretežni del 
svojih domov; Koče, Senožeče, Slavina, Šmihel, Št. Peter, Dolenje 
Bitnje, Ilirska Bistrica, Jelšane poleg številnih drugih pa bodo tudi 
imela dovolj opravka z obnovo. Iz priloženih kart je dobro raz-
vidno, da so posebno trpele gručaste in deloma obcestne vasi v 
vzhodnem delu Brkinov ter one, ki leže v bližini prehodov iz doline 
Reke v kotlino Pivke. 

Onstran najvišjih delov kraških planot, Trnovske, Hrušice in 
Snežnika, ki so pretežno neposeljeni, se že močno kaže v nižjih 
vzhodnih Notranjskih planotah, kraških poljih in suhih podoljih 
bližina Kočevske, to je bližina dinarske notranjosti. Tudi na vzhod-
nem Notranjskem je zelo veliko neposeljene površine. Že v naprej 
lahko ugotovimo in karta nam to potrdi, da so bila naselja na robu 
neposeljenih gozdnih pasov močneje in v večjem številu deležna 
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razdejanja. Porušenost se tu veča od SZ proti JV. V severnem delu 
tega področja, onstran Planinskega polja, je popolnoma uničeno 
samo eno naselje, zaselek Ceste, dočim je bistveno prizadetih na-
selij nekaj več. Godovič je porušen nad polovico, enako Kanji dol 
in Črni vrh, tudi Gore, Koševnik in Idrijski Log so potrebni teme-
ljitega popravila in del zaselkov okrog Medvedjega brda je izgubil 
nad polovico domov (Trata, Veharše). Tostran logaškega podolja 
je uničenje mnogo večje, zlasti v nekaterih odsekih. NajjaČje je 
bilo v področju med Iško in Želimeljsko dolino, ki se mu priključi 
še del planote nad levih bregom Iške in sega tja do Bloške planote, 
tako da zajame še levo povirje Rašice. Tu leže docela porušene 
vasi Golo, Škrilje, Zapotok, Gorenji Ig, Krvava peč in Selo od 
večjih, ter zaselki Hudi Rogatec, Sevnik, Visoko, Ustje, Suša, 
Osredek in Zgonče. Vsa ta naselja stoje razmeroma blizu skupaj 
in govore o divjem, načrtnem in strahopetnem uničevanju italijan-
skega fašizma. Vse te vasi so bile požgane ob priliki velike itali-
janske ofenzive proti osvobojenemu ozemlju. Nekatere od njih je 
razdejanje doletelo celo večkrat. Poleg naštetih je v tem področju 
še nekaj posamič stoječih povsem porušenih naselij, Nemška vas 
in Babna polica sta največji med njimi. Nad polovico so tod poru-
šene naslednje večje vasi: Kožljek, Grahovo, mesto Lož, Hudi vrh 
na Blokah, Ravne, Sv. Duh, Ravnik - Osredek, poleg vrste manjših 
vasic in zaselkov, med katerimi naj posebej omenim Padež, Poko-
jišče in Zavrh, ki leže na robu planote tik nad Borovnico. Zaselki 
so v znatnem delu Blok in na zapadnem Dolenjskem prevladujoča 
oblika naselja. V ostalem je gručasti tip vasi na Blokah in v po-
virju Cerkniščice, dalje ob Cerkniškem in ob Loškem polju močno 
pomešan z obcestnim. V tem predelu so manj, a še pomembno pri-
zadeta naselja Begunje, Cerknica, Bločice in Gorenje Poljane. 

Najmanj prizadeti del Slovenije je brez dvoma Podravje in 
Prekmurje, katerima lahko prištejemo še ozek robni pas območja 
Save, to se pravi vsa savska pobočja razvodnih pogorij, gora in goric. 
Na vsem tem obširnem ozemlju ni nobeno naselje porušeno v ce-
loti. Uničena poslopja, ki jih vendarle ni tako malo, na kar nas 
zlasti opozarja prva karta, so raztresena v malem številu po pretežno 
večjih naseljih. Zaselek se tu javlja v večji meri le v območju Dra-
vinje, samotne kmetije pa v naših pripadnikih Centralnih Alp in v 
vzhodnih Karavankah. Med njimi so žrtve najgostejše. Posebnost 
je Maribor, ki je tako v absolutni izmeri, kot v deležu do celotnega 
števila poslopij (18,5%), izgubil največ med vsemi slovenskimi 
mesti. Njegova prometna in gospodarska važnost sta privedli do 
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tega, da so ga zavezniška letala štiridesetkrat bombardirala. V 
vsem vzhodnem delu Slovenije so najbolj in v dobro vidnih str-
njenih pasovih trpela naselja v vzhodni meji, kjer gre razdejanje 
na račun poslednjih bojev proti nemškemu fašizmu. Tu čez je na-
mreč potekala fronta med Rdečo armado in Bolgari ter umikajo-
čimi se Nemci in ustaši. Ta obmejni pas pričenja z Zitkovci v len-
davskem okraju (28% porušenih domov), Benico (56%), vasjo 
(24%) in kolonijo (73%) Pince, od koder se nadaljuje pod Muro 
v Razkrižju (29%), Gibini (50%), Šafarskem (30%), Gomili (54%), 
Jastrebcih (38°/»), Kogu (77%), Vitanu (63%), Vodrancih (22%), 
Zasavcih (87%), Hermancih (30%), Kajžarju (42%), Sv. Miklavžu 
(22%), Šalovcih (37%), Humu (32%), Loperšicah (43%) in Središču 
(25%). Večina teh vasi je gručastega tipa, niekatere med njimi, ki 
leže po slemenih in pobočjih Slovenskih goric, pa so razložena na-
selja. Ob Dravi m pod njo je porušenost znatno manjša in priza-
deta naselja so razporejena veliko redkeje. Med njimi opazimo 
Ormož (11%), Hrastovec (27%), Belski vrh (24%), Gorenjski vrh 
(31%), Rodni vrh (36%) in Trlično (16%). Razen Ormoža so vsa 
razloženega tipa. Tudi na zapadni meji Prekmurja je porušenost 
večja nego v osredju. Krajina (31%), Petanjci (17%) in Vidonci 
(15,5%) nam to dokazujejo. Na vsem ostalem področju Slovenskih 
goric, Haloz in Prekmurja sta najbolj razdejani Čagona, ki je izgu-
bila 18% stanovanjskih poslopij in Sovjak z 20%. 

Na Pohorju je bilo poškodovanih le nekaj naselij v tehtnejši 
meri. Planico (34%), Gradiščfe (50%), Malo Mislinjo, Zgornjo Raz-
borco, zaselek Marof (57%) blizu Vuzenice ter Resnik in Padeški 
vrh na južnem pobočju Rogle (po 20%) gre uvrščati mednje. Po-
horje je področje samij, večje vasi in zaselki so se namestili le na 
primernih legah v dolinah Drave in Mislinje in pod vzhodnim ro-
bom. Razen Marofa so vsa našteta naselja sestavljena iz samotnih 
kmetij. 

V ostalem območju dravskih pritokov so naselja z večjim 
deležem neuporabnih domov sej ana še redkeje. Na Koroškem je 
mali Brod nasproti Meže utrpel 83% domov, Gornji Razbor, raz-
ložen po paški strani Plešivca jih je izgubil 28%, na severnem po-
bočju Sv. Mihaela razložena vas Dole je prišla ob polovico poslopij 
in prav toliko jih je izgubil zaselek Prenuš tam blizu. Veliko domov 
so izgubile vasi (Šedne, Podpeč) in zaselki, ki skupaj tvorijo uprav-
no pojmovano vas Zbelovsko goro, katere istoimensko jedro je 
ostalo ohranjeno v celoti. Hrastovec pod severnim pobočjem Boča 
je izgubil 24% svojih domov. Končno naj še omenim Spodnji in 
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Zgornji Slemen, ki sta izgubila čez polovico domov in Stražo, ki 
jih ima porušenih 36%>. Vsa tri naselja leže v odročnem hribovitem 
in gozdnatem svetu južno od Konjiške gore. 

* * * 

Kratek povzetek podrobnega pregleda razporeditve razdeja-
nih domov pokaže, da so največje zgostitve močneje prizadetih 
naselij omejene na nekaj predelov, med katerimi se posebno od-
raža vzhodno Kočevsko. Druga večja jedra uničevanja se drže 
vzhodnega dela Posavskega hribovja ter njegovega skrajnega SZ 
konca. Med najmočneje porušene predele se uvršča tudi južni rob 
Vipavske doline, zapadni del Krasa ter hribovje in planote na jugu 
Ljubljane. V teh, po večini visokih ali vsaj relativno dvignjenih 
(z edino izjemo Vipavske doline) predelih ter v njihovem obližju 
je koncentrirana večina do tal porušenih naselij, pa tudi manj pri-
zadeta so tu nameščena najbolj na gosto. Tudi primeri po ostali 
Sloveniji kažejo, da so naselja v višjih legah trpela bolj od onih v 
ravnini, ravninska pa zopet bolj na stikih z višjim svetom. Hri-
bovja in visoke planote so poglavitna domena gozda, ki je bil, brez-
poten in nepregleden, gotovo dober zaveznik narodno osvobodilne 
vojske. Naselja na meji neposeljenih pasov so ji bila v veliko oporo 
in s tem važen cilj okupatorju. Vendar se razdejanje naselij v 
kotlinah in planih dolinah, kjer docela prevladujejo kultivirana tla 
in kjer je za dobro prometno povezavo vsestransko poskrbljeno, 
ni izognilo. Krška kotlina, Bela Krajina in Vipavska dolina, poleg 
drugih mest, pričajo o tem. Temeljita razdejanja so dalje osredo-
točena v bližini važnih strateških objektov (Borovniški viadukt, 
železniško vozlišče v Zidanem mostu, Mariborski kolodvor itd.) 
ter na mestih, ki se jih je dotaknilo vzhodno bojišče. Na kraju 
velja posebej podčrtati dejstvo, da je uničevanje, tu v večji, tam v 
manjši meri, zajelo prav vse predele Slovenije, kar ima svoj izvor v 
vsesplošni razširjenosti narodno osvobodilne borbe in le »razlogom 
vojaško-strateške prirode vzetim seveda iz zakladnice fašističnega 
vojskovanja gre pripisati dejstvo, da so največjo težo uničevanja 
nosili predvsem višji in gozdnati predeli. 

Glede oblike prizadetih naselij pokaže podrobno premotriva-
nje, da so v narodno osvobodilni borbi najbolj trpela predvsem 
najmanjša naselja, zaselki in samotne kmetije. Glede slednjih je 
sicer statistično gradivo le ponekod dovolj izčrpno, v mnogih pre-
delih je možno to trditev podpreti le na osnovi Melikove karte 
kmetskih naselij (4). Prav značilno je, da so med močno prizade-
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timi tudi razložena naselja, ki jih vidimo po raznih delih Slovenije, 
različnih vrst, vinogradniška in primestna. Pravih vasi je poruše-
nih največ gručastega tipa, koliko je med njimi takih s središčno 
zasnovo, bi lahko pokazale šele podrobnejše raziskave. Drugačni 
tipi, zlasti obcestni in dolgi, so zastopani predvsem v ravnem svetu» 
zato smo jih med obravnavanimi našli le malo. 

Obnova slovenske vasi bo segla v sam tločrt le v razmeroma 
redkih primerih. Popolnoma porušenih vasi je razmeroma majhen 
odstotek. Zadnja karta nam točno pove, kje se je nadejati spre-
memb v osnovnem ustroju cest in poti v vasi, kje bo verjetno iz-
menjano medsebojno razmerje med domovi pa razmerje med do-
movi in cestami. Strokovnjaki opozarjajo (3, str. 140 d.), da nudi 
obnova dovolj prilike za vsestransko smotrnejšo razporeditev po-
slopij v vasi, nego je bila prejšnja. Mnogo širje in globlje kakor v 
tločrt, bo obnova zarezala v dosedanjo razmestitev tipov kmetskih 
domov, ker bodo v tem smislu spremenjena tudi ne povsem uni-
čena naselja. Slišati je glasove (3, str. 87d.), da so nekatere oblike 
kmetskega doma boljše od drugih, n. pr. stegnjeni dom ali dom na 
vogel, dočim se zdi, da se bodo nekaterih raje izogibali, n. pr. do-
mov v ključu in vzporednih domov. O spremembah te vrste bi bilo 
mogoče točnejšo sodbo izreči šele na osnovi poznanja stopnje po-
rušenosti gospodarskih poslopij kot bistvenega sestavnega dela 
kmetskega doma. To pa bi bil lahko predmet posebne študije. 

Brez dvoma bo spremembo na bolje doživela tudi kmetska 
hiša, tako v pogledu razporeditve prostorov v njej, kakor zuna-
njega lica ter gradiva, iz katerega je. Geografski učinek obnove v 
vseh teh ozirih nam bo pokazala že bližnja prihodnost. 
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Географическое распределение 

(Краткое содержание) 

Ha основании статистических даннвгх, собрашшх в икхпе 1945 года автор 
коказал географическук) картину широкои ПОЛОСБГ совершенно уничтоженнБИ 
Ж И Л Б К здани0 в посдеднеи воине. Ta картина помагает ответигв на вопрос, где 
будет обновление, которое будет окончено в зтои плгилетке и как оно изменит 
первоначалБное лицо поселении a также ответитБ на вопроб, которне географи-
ческие факторн способствовали подобному распределеникх Ответ на первБти 
вопрос д а к т сами картБ1, из которнх первал показвизает расположение рапру-
шенннх домов при помоши знаков, которне показшагат абсолштное число 
уничгоженнвк домов, другал показБШаег соотношение между сохранившимисл 
и уничтожешшми домами no минималБнБШ административнБГм единицам, третвл 
показБЕвает расположение свБшпе 90°/о порушешшх и сожженн^Љ noceneHHt. 

Ha другов вопрос помагает ответитв подробное рассмотрение распределе-
инл, которое покажет, что ни один из более или менее важнмх ра8онов Слове-
нии не осталсл совершенно целнм. Народно освободителБнал борвба заннла все 
ее пространсгво и распространиласв еш,е и через ее теперешние государствешше 
гралицБ! до ее зтнических границ. 

Однако rooKHBie крал, опиранициесл на широкии гогославскии ГБШ, страдали 
болБше нежели севернБге, т. к. зти освобожденнБ1е крал находноБ в свнзи с 
освободителБнои борБбои всех гагославских народов бнли самиши болвшими и 
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оставалисБ освобожденнвши самое продолжителБное времл, a наступленил окку-
панта против них имели самв^ 6 О Л Б Ш О 0 и свирепеЈшгаи размер. Центр уничто-
женил домов в Словении представллет областБ КочевБл, откуда полс ингенсив-
ного уничгоженил простираетсл в глубину Словенского ПриморБЛ, где партизан-
скал борБба -распространиласБ на огромнуго ширину и имела в последнеи вовне 
важное сгратегическое значение. Точно также оккупантские насгупленил здесБ 
носили характер чрезмерно — суровБкх и имели задачи всеобшего уничтоженил. 

В осгалБном можно скгметитБ, что поселенил лекашие более BBICORO ПО-

страдали болБше чем расположеннБге в равнине, потому что оккупанту 6БВДО 

труднее их контролироватБ; a те которБГе находилисБ расположеннБШи в низ-
менности ОПЛТБ гаки более на местах соприкосновенил с расположеннБМи на 
вшзотах. 

СИЛБНО пострадали гакже поселенил в середнне некоторБИх котловин и 
горнБЕх долин, особенно там где находилисБ страгегические пути сообш,енил 
(Випавска долина, Брежишко-Кршка котловина и другие). 

ФундаменталЈше разрушенил точно также групирунлсл no близости от 
важнБИ стратегических пувктов (Марибор, Боровница итд.) которБ№ 6БШИ про-
изведенБ! бомбардированием из воздуха, и в местностлх которБ1х коснулисБ во-
сточнш бои. С т а н е З р и м е ц 

Dwellings destroyed in Slovenia during 1941—1945 

(Geographical distribution). 

(Summary) 

On hand of statistical data collected in July 1945 the author has given 
a geographical survey of dwellings completely destroyed during the last war. 
This survey affords the answer to the question, first, where the reconstruction 
provided for, and to be carried out, in the first Five Year Plan will change the 
face of settlements and, secondly, what geographical facts had contributed to 
just such a distribution. The answer to the first question is to be found in the 
maps themselves of which the first shows the distribution of destroyed dwellings 
by means of signs representing the total number of such homes, the second the 
ration between the undamaged and the destroyed ones in the smallest admi-
nistrative units, and the third shows the distribution of settlements almost 
completely destroyed by fire or otherwise. 

The answer to the second question will be found by a close examination 
of the distribution of destroyed dwellings, which shows that no part of Slo-
venia had escaped destruction for, as a matter of fact, the National Liberation 
War had spread all over her territory and even beyond her present state 
boundaries as far es her ethnical boundaries. Yet the southern parts finding 
support in the wide Yugoslav hinterland has suffered much more than the 
northern ones for here the territories liberated by the common efforts of all 
Yugoslav peoples were the largest in size and most firmly established and 
therefore exposed to large scale and ruthless attacks launched against them by 
the occupation forces. The center of the distruction of homes are the surroun-
dings of Kočevje from where a belt of utterly destroyed setlements stretches 



DOMOVI V SLOVENIJI , P O R U Š E N I IMI—1945 297 

as far as the Slovene Littoral, the region where the partisan struggle took large 
dimensions and which at that time was of the greatest strategical importance. 
Here too, the attacks of the occupation forces were brutal beyond belief and 
bore the character of merciless destruction. At any rate the higher situated 
settlements suffered a great deal more than those in the plains since the invader 
could not control them with efficiency and those situated in the plains again 
more at their edges. Yet great devastation was wrought upon several basins 
and valleys especially in points where they control strategically important 
trade routes (Vipavska dolina, the basin of Brežice - Krško etc). Besides air ' 
bombardements had wrought utter destruction upon places situated near stra-
tegically important plants, bridges etc, and places lying in the Eastern Theatre 
did not escape devastation. s t a n e Z r i m e c 
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