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Okraj Gornja Radgona 1945 – 1950 

POVZETEK 
 

Okraj Gornja Radgona je meril 338,26 km² in imel 1947. leta 29.274 prebivalcev. 

Njegova obmejna lega ob Muri proti Avstriji mu je dajala poseben geopolitičen pomen v 

vsem obravnavanem obdobju (1945 – 1950). V okraju je  prevladovala kmetijska posest 

(državna, zasebna in zadružna), industrija je bila slabo razvita, saj tudi ni bilo zadostnih 

naravnih pogojev za njen večji razvoj. 

Njegova obmejna lega je za nov komunističen režim predstavljala stalni problem 

zaradi ilegalnega prehajanja oseb čez državno mejo. V sosednji Avstriji je v britanskih 

zasedbenih silah in njeni vojaški obveščevalni službi (FSS) videl svojega sovražnika, ki želi 

zrušiti novonastajajoči sistem v Jugoslaviji. Režim je na vse mogoče načine preprečeval 

ljudem stike s sosednjim okrajem Radkersburg/Radgona in njegovim slovensko - nemškim 

dvojezičnim zaledjem petih vasi (tim. Radgonski kot).  

Vzpostavljanje  nove politične ureditve po koncu druge svetovne vojne je bila v cilju 

enopartijskega sistema s Komunistično partijo Jugoslavije (KPJ) kot edino in vodilno 

politično stranko. KPJ imela za varovanje novega družbenega sistema represivne subjekte: 

UDV (Uprava državne varnosti), NM  (Narodna milica). KNOJ (Korpus narodne obrambe 

Jugoslavije) tožilstva, sodišča in zapori. Izvedla je tudi nasilno izselitev Apaških Nemcev v 

začetku 1946. leta ter kolonizacijo na to območje z naseljenci iz drugih območij Slovenije. 

Nasprotnike novega režima je KPJ videla v katoliški cerkvi, velikih kmetih in 

ilegalnih skupinah. Prav UDV je s svojo razvejano mrežo čez 400 sodelavcev (informatorji, 

agenti, ožje zveze), ki so delovali javno in prikrito v okraju kot tudi v radgonskem kotu. 

odkrivala in sodiščem predajala resnične in domnevne nasprotnike novega režima.  

Disertacija je strokovni izziv zgodovinarjem za raziskovanja tega obdobja v še drugih 

političnih okrajih tedanje Slovenije in tudi med zamejskimi Slovenci. 
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Gornja Radgona District 1945–1950 

SUMMARY 
 

In 1947, the Gornja Radgona District covered an area of 338,26 km², and had a 

population of 29.274. Situated along the Mura river and the Austrian border, it had a special 

geopolitical importance throughout the discussed period (1945–1950).The district was 

predominantly agricultural (public, private and cooperative ownership), and the industry was 

underdeveloped since there were no adequate natural conditions for its greater development. 

The border location of the district represented a constant problem for the new 

communist regime because of illegal crossing of the state border. The British occupying 

forces in the neighbouring Austria and the British military intelligence service (FSS) were 

seen as enemies who want to destroy the emerging system in Yugoslavia. The regime 

prevented, in all possible ways, the people to have contacts with the neighbouring 

Radkersburg/Radgona district and its Slovene-German bilingual hinterland of five villages 

(the so-called Radgona Corner). 

Establishing a new political system after the Second World War was the main purpose 

of the one-party system with the Communist Party of Yugoslavia (CPY) as the sole and 

leading political party. In order to protect the new socio-political system, the CPY had 

repressive forces: the National Security Agency (UDV), the People's Militia (NM), the 

People's Defence Corps of Yugoslavia (KNOJ), prosecutor's offices, courts and prisons. At 

the beginning of 1946, it carried out forceful eviction of the German population in the Apače 

region and colonized the area with settlers from other parts of Slovenia. 

For the CPY, the Catholic Church, large farmers and illegal groups were opponents to 

the new regime. The UDV in particular, with its wide network of over 400 collaborators 

(informants, agents, close connections), who operated openly and covertly in the district as 

well as in the Radgona Corner, had the task of detecting and surrendering to the court the real 

and alleged opponents of the new regime. 

The thesis represents a professional challenge for historians to explore this period also 

in other political districts of the then Slovenia, and among ethnic Slovenians in the 

neighbouring countries. 
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1. Uvod 
 

V disertaciji obravnavam zgodovino širšega območja Gornje Radgone v kontekstu 

novejše slovenske zgodovine v času po koncu druge svetovne vojne (1945 – 1950). 

V drugem poglavju Okraj Gornja Radgona prikazujem teritorij okraja in pet vasi 

slovenske narodne manjšine v Radgonskem kotu. Prikazane so upravno -  politične 

spremembe v okraju ter primerjava gospodarskega stanja v okraju v letih 1931 in 1951.  

V tretjem poglavju Konec 2. svetovne vojne na gornjeradgonskem območju 

prikažem konec vojne na gornjeradgonskem območju ter na območju okraja 

Radkersburg/Radgona v sosednji Avstriji. Za razumevanje celostne slike dogodkov v 

Radgonskem kotu je prikazana podrobno prisotnost angleških zasedbenih sil in njihov vpliv. 

V četrtem poglavju Politično - oblastni organi v okraju je prikazano delovanje 

Komunistične partije (osnovne celice, članstvo, aktivnosti in problemi), čas informbiroja in 

njegove posledice v okraju. Prikazan je odnos KP in UDV do katoliške in evangeličanske 

cerkve in oblike nadzorovanja obeh. 

V petem poglavju Organiziranje UDV v okraju Gornja Radgona je predstavljena 

organizacijska struktura te službe v republiki in okraju, pridobivanje sodelavcev (informatorji, 

agenti, ožje zveze) ter njihova poklicna in socialna struktura. 

V šestem poglavju Delovanje UDV v okraju Gornja Radgona so prikazani pobegi 

čez državno mejo, njihovi vzroki in posledice le-teh, Zelo obsežno prikazujem delovanje 

ilegalnih skupin (» bande «), odkrivanje od UDV ter njihovo uničenje od organov pregona - 

Narodne milice  (NM) in Korpusa narodne obrambe Jugoslavije (KNOJ). Prikazano je tudi 

obmejno območje okraja in njegova vloga pri delovanju UDV. 

V sedmem poglavju Apaški Nemci in njihova usoda po letu 1945 je prikazano 

Apaško polje in njegova etnična struktura na podlagi popisov prebivalstva od sredine 19. 

stoletja dalje. Izselitev Apaških Nemcev v začetku leta 1946 je osrednja vsebina tega 

poglavja, ki se nadaljuje v prikazu in posledicah kolonizacije tega območja z naseljenci iz 

drugih predelov Slovenije. 

V osmem poglavju Delovanje UDV v tujini (Avstrija) je prikazano delovanje UDV v 

okraju Radkersburg /Radgona ter delovanje UDV iz okraja Radgona s tujino. Pri tem so 

odločilno vlogo odigrali tam živeči agenti UDV, ko so se nekateri uspeli vključiti tudi v 
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angleško vojaško obveščevalno službo (FSS). UDV je celo uspela pridobiti osebe iz vrst 

avstrijskih varnostnih organov, ki so postali njeni sodelavci. 

V devetem poglavju Slovenska narodna manjšina v Radgonskem kotu je prikazana 

nacionalno - demografska slika tega območja po rezultatih popisov prebivalstva od sredine 

19. stoletja z vsemi spremljajočimi problemi prebivalstva pri njegovem boju za ohranitev 

slovenske narodne identitete do današnjih dni. 

V desetem poglavju Sodni postopki in vloga UDV je prikazujem sodne postopke in 

kazenske sankcije, ki so jih izrekala sodišča (okrajno, okrožno, višje, vrhovno) nasprotnikom 

komunističnega režima, vključno z izrečeno in izvršeno smrtno kaznijo. 

V Sintezi so strnjeni bistveni povzetki vseh poglavji in končne ugotovitve ter potrditev 

napovedanih tez: da je bila UDV s svojimi sredstvi in metodami osnovni podporni organ 

varovanja novega družbeno-političnega sistema v omenjenem obdobju. Potrdila se je teza, da 

je UDV delovala pod neposrednim vplivom KP in da je njeno delovanje bilo velikokrat tudi 

na meji ustavnosti, zakonitosti in kršenja osnovnih človekovih pravic in svoboščin.  

Organiziranje in delovanje Uprave državne varnosti (UDV oz. UDBA) v omenjenem 

prostoru in času  je bil eden glavnih predmetov raziskovanja. Na podlagi delovanja omenjene 

službe prikazujem del sodobne slovenske zgodovine, njen tedanji osnovni uradni namen po 

koncu druge svetovne vojne in ob izgradnji novega družbenopolitičnega sistema, ki ga je po 

svoji osnovni opredelitvi od ustanovitve dalje tudi imela. Prikazujem odkrivanje nasprotnikov 

novega sistema, vzpostavitev in delovanje informativno – agentske mreže v domovini in tujini 

ter odkrivanje nasprotnikov sistema, v domovini in tujini, ter preprečevanje njihovega 

delovanja. 

Ob tem obravnavam tudi položaj slovenske narodne manjšine v Avstriji v tim. 

Radgonskem kotu, ki je bil tudi predmet zanimanja in aktivnosti organov UDV. 

Prikazujem, da je delovanje omenjene službe bilo pogojeno tudi z gospodarskim 

stanjem v okraju Gornja Radgona, z bližino jugoslovansko – avstrijske državne meje in 

takratnim mednarodnim položajem Jugoslavije in Slovenije v njej. 

Dostop do obsežnega arhivskega gradiva UDV za okraj Gornja Radgona za obdobje 

(1945 – 1950) je omogočil, ob še drugih virih in literaturi, obsežne raziskave in predložitev 

disertacije v postopek njene obrambe. 

Prikazana zgodovina okraja Gornja Radgona, v sicer kratkem časovnem obdobju 

(1945 - 1950), pomeni izziv raziskovalcem, da bi raziskali še zgodovino drugih okrajev v 

slovenskem prostoru v istem obdobju ter ugotovitve strnili v celovito podobo petih povojnih 

let v Sloveniji. 
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2. Okraj Gornja Radgona 
 

2. 1. Teritorij okraja Gornja Radgona in 5 vasi Radgonskega kota 
 

Predstavljeno območje, obravnavano v disertaciji je obsegalo ozemlje v dveh državah, 

v Jugoslaviji (okraj Gornja Radgona ) in Avstriji (del okraja Radkersburg/Radgona). 

Geografsko je slovensko območje, ki je danes v Republiki Sloveniji, sestavljeno iz 

dveh delov: Ravninski del (Apaško polje in Mursko polje) in gričevnat (Slovenske gorice). 

Območje v Avstriji pa je teritorij mesta Radkersburg/Radgona in petih vasi, oz. tim. 

Radgonski kot. Oba dela loči med seboj reka Mura, ki se vije v velikem loku po severnem 

delu Apaškega polja in se pri Gornji Radgoni približa robu Slovenskih goric ter nadaljuje svoj 

tok po Murskem polju proti Hrvaški. 

Podnebje v okraju je subpanonsko v vzhodnem ravninskem delu in nekoliko milejše v 

temperaturah v delu okraja, ki je v Slovenskih goricah. Povprečna januarska temperatura je 

bila, izmerjena v daljšem obdobju ,v okrajnem središču (Gornja Radgona) -3,2º C, junijska + 

20,1º C, kar dokazuje veliko kolebanje temperature in uvršča območje v kontinentalno 

panonsko podnebje. Letno je padlo povprečno 979 mm padavin , od tega kar 469 mm kot dež 

od maja do avgusta. Najbolj deževen mesec je bil, v obdobju pred drugo svetovno vojno, 

junij, ko je padlo povprečno v 16 dneh kar 130 mm dežja. Od novembra do marca je padal 

sneg v povprečju 21 dni, največ v januarju (nad 7 dni). Neviht s pogosto točo je bilo letno kar 

26 dni v poletnem času, kar je povzročalo poplave in škodo v vinogradih in sadovnjakih1.  

Na Apaškem polju je Mura ustvarjala na obeh straneh, slovenski in avstrijski ,širok 

pas logov,ki so se na Murskem polju še razširili. Ti logi so bili bogati z vodo in rastlinjem, 

predvsem gozdovi (topol, jelša ,vrba). Ti logi segajo v notranjost kot rečni rokavi. Ponekod, 

predvsem na Apaškem polju in južno od Radenc so med logi travniki in polja, vse do naravne 

police, ko se teren dviguje proti robovom Slovenskih goric. Ponekod je Mura še vedno imela 

več rečnih rokavov (pri Radencih kar pet) kar je povzročalo tudi občasne poplave. Umetni 

rečni rokav Mure je bil narejen na Apaškem polju, kjer je bila voda speljana v tim. » 

Štirinajstmlinski kanal ». Kanal je zajemal mursko vodo pri Vratji vasi, vijugal po Apaškem 

                                                
1 Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 376; leksikon, ki predstavlja srez Ljutomer, kamor je  
spadalo območje poznejšega okraja Gornja Radgona (1945-1952) 
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polju in se pri Segovcih izlival nazaj v Muro. Čez južnejši del Apaškega polja, bolj ob robu 

Slovenskih goric, je tekel še Plitviški potok, ki se je tik nad Gornjo Radgono izlival v Muro.  

Po Murskem polju teče Mura v smeri SZ - JV in pridobi kot svoj levi pritok potok 

Kučnico iz prekmurske strani ter šele on koncu Murskega polja svoj desni pritok, reko 

Ščavnico. Ščavnica je potok, ki komaj opazno ves del radgonskega okraja v Slovenskih 

goricah deli na dve polovici, tudi v smeri SZ – JV in ustvarja tudi ravninski del v svojem 

srednjem in predvsem spodnjem toku (tim. Ščavniška dolina). V radgonskem okraju je ta 

njena dolina izraziteje vidna na območju Spodnje Ščavnice in ravnine pod Svetim Jurijem ob 

Ščavnici proti ljutomerskemu okraju, kjer priteče Ščavnica na Mursko polje in se izliva v 

Muro.  

V gospodarskem smislu je reka Mura imela » dva svoja obraza »; bogastvo njene vode 

je namakalo rodovitno Apaško in Mursko polje in ustvarjalo dobre pogoje za kmetijstvo saj je 

na Murskem polju bilo kar 45 % in na Apaškem polju 42,5 % površine obdelane (njive,vrtovi, 

sadovnjaki). Travniki in pašniki so zavzemali le manjši del površja, na Murskem polju le 22,5 

% a na bolj vlažnih območjih na Apaškem polju pa že kar 31 %.. Gozdov je bilo na Murski 

ravnini le okoli 17 % , saj je bil zaradi kmetijstva gozd ponekod popolnoma izkrčen. Zaradi 

take prevlade njiv in travnikov je bilo na Apaškem in Murskem polju prevladujoče 

poljedelstvo nad živinorejo. Pridelovala se je predvsem pšenica, manj pa rž,koruza, ječmen, 

oves, ajda, veliko pa krompir. Državni sektor je začel po drugi svetovni vojni poizkusno 

uvajati sajenje sladkorne pese, ki pa se med prebivalstvom še ni zadostno uveljavila. V 

živinoreji so gojili predvsem svinje in goveda ter perutnino, ki je bila zelo razširjena že v 

predvojnem času z tedanjim izvozom živali in jajc v Avstrijo.  

» Drugi obraz » reke Mure pa je bilo njeno vsakoletno poplavljanje, ki ga v celoti ni 

mogla preprečiti niti regulacija reke Mure na apaškem in radgonskem območju, ki se je začela 

že konec 19. stoletja in bila uspešno končana šele po letu 1970.  

Gričevnat del Radgonskega okraja se pričenja na njenem SZ in se nato v velikem loku 

spusti na južni rob Apaškega polja. Pri Gornji Radgoni se Slovenske gorice popolnoma 

približajo reki Muri in se potem zopet odmaknejo od reke in dajo prostor Murskemu polju in 

se reki več ne približajo do njenega izliva v Dravo. Geografsko se deli gričevje na Zahodne 

Slovenske gorice, katerim je pripadal večji del radgonskega okraja in na Ljutomersko - 

Ormoške gorice, imenovane tudi Prlekija ali Vzhodne Slovenke gorice, kamor so spadali le 

obrobni, južni deli okraja. 

Vinogradništvo je bila prevladujoča panoga gospodarstva v Slovenskih goricah, a je v 

celoti bilo vinogradov le na okrog 10 % površine. Večje strjeno območje vinogradov je bilo v 
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okraju na njegovem vzhodnem delu (tim. Radgonsko- Kapelske gorice), kjer dosegajo do 15 

% a v območju okoli Sv. Ane le do 4 %. Poljedelstvo in živinoreja sta bila še vedno v 

Slovenskih goricah prevladujoči panogi v kmetijstvu, saj je bilo njiv še vedno okoli 30 % 

vseh površin.,gozdov pa še tudi vedno okoli 30 %.. Na Murskem polju je bila že tradicionalno 

zelo razvita konjereja, kljub uvajanju traktorjev, predvsem v državnem in zadružnem sektorju 

gospodarstva. 

V obdobju 1948 -1953 je bilo v Slovenskih goricah še veliko krajev , kjer je bilo okoli 

90 - 95 % prebivalstva, ki je živelo izključno od kmetijstva, le v vzhodnih območjih je ta 

odstotek bil nekoliko nižji, med 80-90 %.. Tako je v radgonskem okraju bil povprečno le 

okoli 68 %, saj so sicer redki industrijski objekti, predvsem v Gornji Radgoni in Radencih, 

dajali zaposlitev prebivalcem teh dveh krajev ter dnevnim migrantov iz popolnoma agrarnega 

podeželja. 

Tudi prometna infrastruktura v okraju je bila odvisna od teh dveh geografskih enot; 

ravninski del je bil gosteje prepreden s cestami (Ljutomer - Radenci-Gornja Radgona- Apače- 

Cmurek ) in redkejši v notranjosti Slovenskih goric (Gornja Radgona- Ivanjci- Maribor ter 

Radenci- Sv. Jurij ob Ščavnici – Cerkvenjak - Lenart – Maribor). Pomembna prometna pot je 

bila železniška proga Maribor - Pragersko - Ormož- Ljutomer - Gornja Radgona, ki je bila 

pomembna za tovorni promet ter za Radence, vedno bolj razvijajoči se turistično-zdraviliški 

kraj2. 

Okraj Gornja Radgona je meril 338,26 km² in je imel 29.274 prebivalcev oz. 

povprečno 87 na km² . 

Radgonski politični okraj je imel » soseda« na avstrijski strani v okraju 

Radkersburg/Radgona in Mureck/Cmurek. Večjo vlogo v dogajanjih med leti 1945 do 1950 je 

imel okraj Radkersburg/Radgona z mestom in dvojezičnimi petimi vasmi v tim. radgonskem 

kotu. 

Območje v Radgonskem kotu so poleg mesta Radkersburg/Radgona sestavljali še 

kraji: Potrna/Laafeld, Žetinci/Sicheldorf, Dedonci/Dedenitz, Gorica/Goritz in 

Zenkovci/Zelting. V teh krajih je živelo, v Radkersburgu/Radgoni 1930 in v ostalih petih 

vaseh 1166 prebivalcev (Potrna 377, Žetinci 251, Dedonci 116, Gorica 231 in Zenkovci 191) 

oz. skupaj 3096 prebivalcev, kot prikazuje uradna avstrijska statistika3.. 

                                                
2 Anton Melik, Štajerska s Prekmurjem in Mežiško dolino, Ljubljana 1957, str. 139 – 281 
3 Andrea Haberl Zemljič, Pustiti jezik v vasi, Ljubljana 2012, str. 160 – 166 , v nadaljevanju: A. Haberl , 
Pustiti… 
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Radgonski kot je bilo območje med mejno reko Muro na jugu, mejnim potokom 

Kučnico na vzhodu in vasmi severno od mesta Radkersburg/Radgona, v skupni velikosti 20 

km² in gostoto  

110 prebivalcev na km², pri čemer je pa bila gostota samih petih vasi le okoli 65 

prebivalcev kar je podobno kot v slovenjegoriških krajih v radgonskem okraju4. 

Radgonski kot je bil geografsko in predvsem politično stisnjen oziroma osamljen 

teritorij Avstrijske Štajerske in predmet takoj po koncu 2. svetovne vojne vojaških, nato pa 

političnih in predvsem diplomatskih igric, vse do končne odločitve, da ostane teritorij pod 

Avstrijo.  

Za razumevanje celotnega obravnavanega obdobja (1945-1950) na slovenski strani je 

potrebno tudi dobro poznavanje celostnih razmer v Avstriji, kjer so v radgonskem kotu, 

uradno vse do podpisa Avstrijske državne pogodbe (15.5.1955), bili prisotni Britanci. Obe 

območji , slovenska in avstrijska, sta bili ločeni z mejno reko Muro, čez katero ni bilo mostu 

vse do leta 1952 , ki so ga postavile britanske okupacijske sile med obema Radgonama (tim. 

most Bailey)5  

Slovenska narodna manjšina na omenjenem območju je bila ves ta čas v primežu 

hudih pritiskov avstrijske politike, ki pa Slovencev ni mogla fizično izbrisati oziroma jih 

asimilirati v nemško večino. 

Njeno trdoživost danes dokazuje in ohranja Kulturno društvo 7. člen za avstrijsko 

Štajersko/Artikel – VII.-Kulturverein für Steiermark, ki deluje v Laafeldu /Potrni v Pavlovi 

hiši. 

                                                
4 A. Haberl, Pustiti…str. 31 
5 A. Haberl, Pustiti…str. 148 
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2. 2. Upravno – politične spremembe v okraju 
 

V okraju Radgona so vse do volitev julija 1945 opravljali naloge oblastnih lokalnih 

organov po krajih oz. vaseh krajevni ljudski odbori (KLO), v obsegu kot so bili ustanovljeni 

in so delovali že med narodnoosvobodilno vojno (NOV). Na teritoriju okraja, oz. višje stopnje 

oblasti, pa je deloval okrajni odbor osvobodilne fronte (OOOF). Po volitvah julija 1945 je bil 

radgonski okraj ukinjen in pridružen okraju Ljutomer. 

Z zakonom o upravni razdelitvi Federalne Slovenije1 je septembra 1945 bila  uvedena 

nova upravno-politična ureditev Slovenije. Ozemlje federalne Slovenije je bilo razdeljeno na 

5 okrožij: okrožno mesto Ljubljana, celjsko okrožje, ljubljansko okrožje, mariborsko okrožje 

in novomeško okrožje. Zopet je nastal okraj Radgona, ki je spadal v mariborsko okrožje, ki ga 

je sestavljalo naslednjih 9 okrajev (Dolnja Lendava, Ljutomer, Maribor – mesto, Maribor – 

desni breg, Maribor – levi breg, Murska Sobota, Prevalje, Ptuj in Radgona) in je obsegal 52 

krajev2: Apače, Andrenci, Boračeva, Brengova, Cogetinci, Cerkvenjak, Čagona, Črešnjevci, 

Dražen vrh, Drvanja, Galušak, Gornja Radgona, Grabonoš, Hrastje – Mota, Ivanjci, 

Ivanjševci, Ihova, Janžev vrh, Kapela, Kraljevci, Lomanoše, Lokavec, Mele, Murščak, 

Negova, Nasova – Janhova, Orehovci, Očeslavci, Okoslavci, Police, Radenci, Rihtarovci, 

Radvenci, Rožički vrh, Ročica, Rožengrunt, Stavešinci, Stara gora, Sovjak, Stogovci, Sveti 

Benedikt v Slovenskih goricah, Sveta Ana v Slovenskih goricah, Sveti Trije kralji, Ščavnica, 

Trate, Trotkova, Velka, Videm, Zbigovci, Zgornja Ščavnica, Žice in Župetinci. 

V celotnem mariborskem okrožju je bilo 539 Krajevnih narodnoosvobodilnih odborov 

(KNOO) oz. po okrajih: Dolnja Lendava (35), Radgona (52), Ljutomer (38), Maribor - mesto 

(3: Pobrežje, Studenci, Tezno), Maribor – desni breg (74), Maribor – levi breg (60), Murska 

Sobota (114), Ptuj (111) in Dravograd (52)3. 

Za ustavodajno skupščino v Beogradu je bilo za volitve narodnih poslancev v 

mariborskem okrožju, ki je imelo 370.712 prebivalcev, določenih 9 volilnih okrajev za 9 

poslanskih mest in eden izmed jih je bil tudi volilni okraj Radgona, ki mu je pripadal en 

poslanski sedež4. 

                                                
1 Zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije, Uradni list ,št. 33 (8. 9. 1945). 
2 Pravilno bi moralo biti zapisano »52 Krajevnih narodnoosvobodilnih odborov (KNOO)«. 
3 Vladimir Bračič,Prostorski razvoj upravne in samoupravne razdelitve n območju severovzhodne Slovenije I, 
Časopis za zgodovino in narodopisje, letnik 49 (1978), št. 2, str. 277. 
4 Odlok o volitvah narodnih poslancev za ustavotvorno skupščino za Zvezno skupščino, Uradni list, št. 34 
(12.9.1945). 
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Za radgonski 7. volilni okraj v mariborskem okrožju, je bil določen kandidat Jože 

Kocbek, učitelj iz Ljubljane, Dalmatinova 2 , njegov namestnik je bil Anton Markovič, 

posestnik in zidar iz Rožičkega vrha 41. V volilnem okraju, ki je bil v enakem obsegu kot 

politični okraj, sta se  vezala na okrožno listo kandidat Janko Močnik, mali posestnik iz 

Očeslavec 5 in njegova namestnica Milena Jurkovič, učiteljica iz Slatine Radenci5. 

Aprila 1946 je bila uvedena nova upravna razdelitev, tedaj že Ljudske republike 

Slovenije, ki je uzakonila v mariborskem okrožju ponovno 9 okrajev in sicer: Lendava (s 

sedežem v Dolnji Lendavi), Ljutomer, Maribor – mesto, Maribor – okolica ( s sedežem v 

Mariboru), Murska Sobota, Prevalje, Ptuj, Radgona (s sedežem v Gornji Radgoni) in 

Slovenska Bistrica. Okraji v Sloveniji so bili razdeljeni na kraje. Radgonski okraj je tako imel 

le 17 krajev in sicer: Apače, Črešnjevci, Gornja Radgona, Kapela, Lokavci, Negova, 

Okoslavci, Slatina Radenci, Stara gora, Stavešinci, Stogovci, Sv. Ana v Slovenskih goricah, 

Sv. Anton v Slovenskih goricah, Sv. Benedikt v Slovenskih goricah, Sv. Jurij ob Ščavnici, 

Ščavnica in Velka6. 

Ta upravna razdelitev je bila kratkotrajna, saj je bila konec junija 1946 preklicana oz. 

odložena za nedoločen čas7. 

Septembra 1946 je bila uvedena nova upravna razdelitev v republiki. V mariborskem 

okrožju je še bilo vedno 9 okrajev, radgonski okraj je imel še vedno 52 »krajev », le nekatera 

njihova imena oz. sedeži so se spremenili: Andrenci, Apače, Benedikt (sedež Sv. Benedikt v 

Slovenskih goricah), Boračeva, Brengova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Črešnjevci, 

Dražen vrh, Drvanja, Galušak, Gornja Radgona, Grabonoš, Hrastje – Mota (sedež Hrastje), 

Ihova, Ivanjci (sedež Spodnji Ivanjci), Ivanjševci, Janžev vrh, Kapela (sedež Kapelski vrh), 

Kraljevci, Ledinek, Lokavci – Rožengrunt (sedež Lokavci), Lomanoše, Lutverci, Mele – 

Šratovci (sedež Šratovci), Murščak, Nasova, Negova, Očeslavci, Okoslavci, Orehovci, 

Podgorje,Police, Radenci, Rihtarovci – Turjanci (sedež Rihtarovci), Rožički vrh, Sovjak, 

Spodnja Ščavnica, Sv. Jurij ob Ščavnici (sedež Biserjane), Stara gora, Stavešinci, Stogovci, 

Trate, Spodnja Velka), Zbigovci – Lastomerci (sedež Zbigovci), Zgornja Ročica, Zgornja 

Ščavnica, Žepovci, Žice in Župetinci8. 

                                                
5 Okrožna kandidatna lista za volilni okraj Maribor, Uradni list, št. 45 (20.10.1945). 
6 Zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije, Uradni list, št. 26 (13.4.1946);opomba; pravilno bi 
zopet moralo biti napisano » 17 Krajevnih ljudskih odborov (KLO) » ,saj je v priloženi tabeli pri tem vpisanih 
kar 85 »pravih krajev«. 
7 Zakon o odložitvi izvedbe Zakona o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije , Uradni list, št. 44 
(26.6.1946).  
8   Zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije, Uradni list, št. 62 (14.9.1946). 
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V jeseni 1946 je bila Slovenija, za izvedbo volitev 120 poslancev v ustavodajno 

skupščino Ljudske republike Slovenije, razdeljena na 120 volilnih enot; radgonski okraj je 

obsegal 1. in 2. volilno enoto. V prvi volilni enoti je bil teritorij 20 KLO in sicer: Apače, 

Dražen vrh, Drvanja, Ihova, Ledinek, Lomanoše, Lutverci, Lokavci – Rožengrunt, Nasova, 

Podgorje, Stogovci, Sv. Benedikt, spodnja Ščavnica, Trate, Trotkova, Velka, Zgornja Ročica, 

Zgornja Ščavnica, Žice in Žepovci. V 2. volilni enoti pa je bilo naslednjih 32 KLO: Andrenci, 

Boračeva, Brengova, Cogetinci, Cerkvenjak, Čagona, Črešnjevci, Galušak, Gornja Radgona, 

Grabonoš, Ivanjševci, Ivanjci, Hrastje – Mota, Janžev vrh, Kapela, Kraljevci, Negova, Mele – 

Šratovci, Murščak, Očeslavci, Okoslavci, Orehovci, Police, Radenci, Rihtarovci – Turjanci, 

Rožički vrh, Sovjak, Stara gora, Stavešinci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Zbigovci – Lastomerci in 

Župetinci9. 

Za radgonski okraj je bila imenovana okrajna volilna komisija, na predlog Okrajnega 

izvršnega odbora Radgona; predsednik Milan Zinauer (predsednik okrajnega sodišča v Gornji 

Radgoni), tajnik Anton Kebe (uslužbenec iz G. Radgone), člani pa Franc Borko (učitelj iz G. 

Radgone), Branko Zadravec (nameščenec iz G. Radgone) in Jože Šuntajs (elektrotehnik iz G. 

Radgone). Komisija je imela tudi svoje namestnike in sicer: predsednika, Franc Levar (kmet 

iz G. Radgone),tajnika, Franc Kozar (študent iz G. Radgone) in člane, Magda Pakiš (kmetica 

iz Konjišča), Boris Dernovšek (strojni tehnik iz G. Radgone) in Drago Popit (delavec iz 

Lutverc)10. 

V sredini oktobra so bile od Osvobodilne fronte predlagane kandidature za volitve 

ljudskih poslancev v radgonskem okraju za Ustavodajno skupščino Ljudske republike 

Slovenije. V 1. volilni enoti je bil prvi kandidat dr. Helij Modic (podpredsednik Vrhovnega 

sodišča iz Ljubljane), njegov namestnik pa Franc Kaučič (uslužbenec, član ILO Sv. Ana) ter 

kot 2. kandidat Rudolf Pušenjak (kmet – zadružnik iz Stogovc) in njegova namestnica Marica 

Polanec (kmetica iz Sv. Benedikta v Slovenskih goricah). V 2. volilni enoti je bil prvi 

kandidat Ivan Nemec (načelnik oddelka za zadružništvo pri ministrstvu za kmetijstvo in 

gozdarstvo LRS v Ljubljani) in namestnik Janko Stranjšak (predsednik ILO iz Janževega 

vrha) ter kot 2. kandidat Anton Korošak (kmet iz Vidma ,Sv. Jurij ob Ščavnici) in namestnik 

Ludvik Dokl (Hrašenski vrh – Murščak)11. 

                                                
9   Republiška volilna komisija, Uradni list, št. 64 (21.9.1946). 
10  Republiška volilna komisija, Uradni list, št. 64 (21.9.1946) . 
11 Objava potrjenih kandidatur za volitve ljudskih poslancev , Uradni list, št. 67 (12. 10.1946). 
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Ko so bili objavljeni rezultati volitev je prišlo do neljubega dogodka, ki je bil v 

poročilu republiške komisije posebej omenjen. V radgonskem volilnem okraju je bil rezultat, 

ki ga prikazuje naslednja tabela: 

Volilna   
enota 

Štev. volilnih  
upravičencev 

Štev. oddanih  
glasov 

1. kandidat 
štev. glasov 

2. kandidat 
štev. glasov 

Abstinenca 
štev. oseb 

1 7586 6930 
Modic 
5137 

Pušenjak 
1703 

656 

2. 9330 8891 
Nemec 
3911 

Korošak 
4980 

439 

Skupaj 16.916 15.821 - - 1.095 
  

Tako sta bila v radgonskem volilnem okraju izvoljena dr. Helij Modic v prvi in Anton 

Korošak v drugi volilni enoti,  a slednji šele po intervenciji republiške volilne komisije, ki je 

razveljavila ugotovitev okrajne volilne komisije, ki je za zmagovalca v 2. volilni enoti 

proglasila Ivana Nemca, ki pa je dobil le 44,8 % glasov a njegov protikandidat Anton 

Korošak pa kar 55,2 % in ga je zato komisija opravičeno proglasila za izvoljenega poslanca12. 

Modic je bil na prvi redni seji ustavodajne skupščine 18. novembra 1946 tudi izvoljen v 

verifikacijski odbor13,konec oktobra 1948 pa je postal minister za pravosodje v vladi LRS14. 

Ob koncu leta 1946 se je še postavila matična služba v okraju saj je bilo organiziranih 

9 matičnih okolišev za vseh 52 KLO: Apače (6 KLO: Apače, Lutverci, Nasova, Podgorje, 

Stogovci in Žepovci), Benedikt (4 KLO: Benedikt, Drvanja, Ihova in Trotkova), Cerkvenjak 

(6 KLO: Andrenci, Brengova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona in Župetinci), Gornja Radgona 

(8 KLO: Črešnjevci, Gornja Radgona, Lomanoše, Mele – Šratovci, Orehovci, Police, Spodnja 

Ščavnica in Zbigovci – Lastomerci), Negova (4 KLO: Ivanjci, Ivanjševci, Negova in 

Stavešinci), Radenci (8 KLO: Boračeva, Hrastje – Mota, Janžev vrh, Kapela, Murščak, 

Očeslavci, Radenci in Rihtarovci – Turjanci), Sveti Jurij ob Ščavnici (8 KLO: Galušak, 

                                                
12 Poročilo o izidu volitev ljudskih poslancev v ustavodajno skupščino LRS, Uradni list, št. 71 (9.11.1946):Anton   
Vodan, Visok jubilej Antona Korošaka iz Vidma ob Ščavnici, Glasilo, letnik 1 (1994), št. 2, str. 4-14: Anton  
Korošak (31.5.1904 Sv. Jurij ob Ščavnici –  24.3.1996 Sv. Jurij ob Ščavnici); osnovno šolo obiskoval v 
domačem kraju, učiteljišče v Mariboru , poučeval v podružnični šoli pri Sv. Duhu na Stari gori (1923-1925), ob 
izbruhu druge svetovne vojne bil zajet kot  jugoslovanski vojak in kmalu izpuščen, po vojni je kmetoval na  
podedovani kmetiji, 1946 izvoljen za poslanca v Skupščino  LRS.     
13 Zapisnik 1. redne seje ustavodajne skupščine, Uradni list, št. 74 (23.11.1946) in Uradni list, št. 45 
(26.10.1948). 
14  Helij Modic ( 30.6.1906 Ljubljana -5.6.1985  Ljubljana); doktoriral iz prava in imel do 2. svetovne vojno 
svojo odvetniško pisarno. Med vojno  odpeljan v nemško ujetništvo, nato se je pridružil partizanom. po vojni je 
imel številne politične funkcije: minister za pravosodje, podpredsednik Ljudske skupščine LRS, podpredsednik 
Vrhovnega sodišča LRS, dekan pravno-ekonomske fakultete in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, leta 
1953-1954 bil tudi župan Ljubljane  (vir:: ES  7, Ljubljana 1993, str. 203). 
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Grabonoš, Kraljevci, Okoslavci, Rožički vrh, Sovjak, Sveti Jurij o Ščavnici in Stara gora), 

Velka (3 KLO: Dražen vrh, Trate in Velka) ter Zgornja Ščavnica (5 KLO: Ledinek, Lokavci – 

Rožengrunt, Zgornja Ročica, Zgornja Ščavnica in Žice) 15. Služba je imela naloge, da 

registrira demografske podatke (rojstva, smrti, poroke,selitve prebivalstva, vpis in izbris iz 

državljanske knjige).  

V letu 1946 je bilo v OLO Radgona zaposlenih 56 oseb, ki so opravljali dela in naloge, 

kot jih je zahtevala republiška zakonodaja za delovanje okrajev16. 

Konec januarja 1947 je bila izvedena nova upravna razdelitev Slovenije, ki je uvedla 

pojme kot so » Glavno mesto Ljubljana, okraji in kraji ». Med 27 okraji je bil še vedno tudi 

okraj Radgona s sedežem v Gornji Radgoni, ukinjeno pa je bila mariborsko okrožje17. 

Leta 1947 je bilo v OLO Radgona zaposlenih 80 oseb, kar je v primerjavi z letom 

1946 povečanje za 24 oseb oz. za 42 %. Tabela nam prikazuje zaposlene in  njihove 

funkcije18. 

Tabela 1: Predsedstvo – sekretariat 

Št. Priimek in ime Funkcija 

1.  Stanislav Škof Predsednik OLO 

2.  Janko Strajnšak Podpredsednik OLO 

3.  Branko Zadravec Tajnik OLO 

4.  Valter Potočnik Pravni referent 

5.  Franc Ščap Vodja glavne pisarne 

6.  Avrelija Zadravec Referentka za državljanstvo 

7.  Marija Banfi Pisarniška moč 

8.  Ivan Štrafela Personalni referent 

9.  Zlato Pavlica Pomožni personalni referent 

10.  Majda Mihelač Pisarniška moč 

11.  Ivan Lesjak Ekonom 

12.  Janez Žlaber Vodja glavnega delovodnika 

13.  Fanika Klemenčič Odpravnik pošte 

14.  Franc Bračko Administrator. v vložišču 

15.   Karl Vogrinčič Telefonist 

                                                
15 Odredba o matičnih okoliših, Uradni list, št. 80 (28.12.1946). 
16 Jože Rogan, Življenje in delo v okraju Gornja Radgona od 9. maja 1945 do leta 1950, Glasilo, letnik XII  
(2005),št. 1-2, str. 40 (v nadaljevanju: Rogan: Življenje in delo…). 
17 Zakon o spremembi zakona o upravni razdelitvi LRS z dne 10. sept. 1946, Uradni list, št. 5 (25.1.1947). 
18 Jože Rogan, Življenje in delo … str. 40 – 44. 



18 
 

Št. Priimek in ime Funkcija 

16.  Rižner Alojz                      Referent za narodno imovino 

17.  Vadnjal Silva Uradniška pripravnica 

Tabela 2: Socialno zdravstveni odsek 

Št. Priimek in ime Funkcija 

1.  Viktor Makovec   Pomočnik poverjenika 

2.  Marica Polanec Poverjenik 

3.  Angela Kogej Referent za mladino 

4.  Viktorija Horvat Referent za skrbništvo 

5.  Rezka Turk Pisarniška moč 

6.   Jože Štelcl Vodja depozitne knjige 

7.  Ivan Peterka Desinfektor 

8.  Franc Repič, dr. Referent za zdravstvo 

Tabela 3: Gospodarski odsek 

Št. Priimek in ime Funkcija 

1.  Rudolf Zupanc Poverjenik 

2.  Alfred Černe Gradbeni referent 

3.  Stanislav Alatič Referent za ceste 

4.  Anton Majer Referent za gozdarstvo 

5.  Anton Medved Kmetijski referent 

6.  Tilka Šajnovič Pisarniška moč 

7.  Ivan Kovačič Referent za kadre 

8.  Dominik Mažgon Referent za delo 

9.  Cvetka Topolnik Pisarniška moč 

10.  Anton Martelak Referent za cene 

11.  Alojz Kotnik Pripravnik 

12.  Jože Porle Obrtno - pravni referent 

13.  Marija Celec Pisarniška moč 

14.  Mara Tanasković Pisarniška moč 

15.  Jernej Zdovc Pisarniška moč 

16.  Matija Puhar Pisarniška moč 

17.  Franc Goljar Veterinar 

                                          



19 
 

Tabela 4: Odsek za trgovino in preskrbo 

T. Priimek in ime Funkcija 

1.  Franc Kaučič    Poverjenik 

2.  Aleksander Arnuš Referent za splošno trgovino 

3.  Milka Potisk Pisarniška moč 

4.  Gizela Sever Referent za živil. nakaznice 

5.  Štefka Radulovič  Pisarniška moč 

6.  Vera Farič Pisarniška moč 

7.  Franc Kolarič Pisarniška moč 

8.  Marija Vreča Pom. pisarniška moč 

9.  Franc Levstik Dispečer 

10.  Franc Rudolf Trgovski inšpektor 

Tabela 5: Uprava za odkup 

Št. Priimek in ime Funkcija 

1.  Jože Klaneček  Načelnik uprave 

2.  Ivan Štelcer  Operativna evidenca 

3.  Martin Burjan  Terenska služba 

4.  Marija Nehtl  Pisarniška moč 

Tabela 6: Planska komisija 

Št. Priimek in ime Funkcija 

1.  Matija Kosar  Predsednik 

2.  Anton Toplak Strokovni referent 

3.  Karl Osojnik  Strokovni referent 

4.  Milena Fras Strokovni referent 

5.  Anica Slaček  Pisarniška moč 

6.  Ivan Rihtarič  Referent za statistiko 

7.  Silva Rozmanič Pisarniška moč 

Tabela 7: Finančni odsek 

Št. Priimek in ime   Funkcija 

1.  Ciril Grosičar Poverjenik 

2.  Ciril Knez Pomočnik poverjenika 

3.  Franc Perkič Referent za proračun 
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4.  Anton Podgorelec Finančni uslužbenec 

5.  Vladimir Pogačnik Referent za likvidiranje davkov 

6.  Pavel Pirš Referent za davke 

7.  Stanislav Steger Finančni uslužbenec 

8.  Edvard Turnšek Finančni uslužbenec 

9.  Alojz Umek Finančni uslužbenec 

10.  Karl Krajnc Finančni uslužbenec 

11.  Erika Haužer Finančna uslužbenka 

12.  Gizela Zemljič Finančna uslužbenka 

13.   Marija Dernovšek  Pisarniška moč 

14.  Angela Bezjak Finančna uslužbenka 

Tabela 8: Prosvetni odsek 

Št. Priimek in ime Funkcija 

1.  Franc Borko Pomočnik poverjenika 

2.  Marija Zamuda Pisarniška moč 

3.  Franc Topolovec Pomožni vzgojitelj 
 

Od 80 zaposlenih je bilo 53 moških in 27 žensk (opravljale so predvsem 

administrativna in finančna dela) 

Vsak zaposleni je imel opis delovnih nalog, ki jih je moral opravljati na svojem 

delovnem mestu19: 

Tabela 9: Predsedstvo – sekretariat 

Št. osebe iz 
tabele   

Opis delovnih nalog zaposlenega  

4 
Izdelava in pregled odločb, dajanje pravnih mnenj, udeležba pri sestavi pogodb, 
preiskovalni posli pri kazenskih zadevah ter predlogi v zvezi z istimi. 

5 
Vodji nadzor nad delovodnikom in delom v vložišču nadzoruje vso 
administracijo na OLO in KLO. 

6 
Urejuje predmete državljanskega stanja in vrši pregled nad delom matičarjev, 
izdaja državljanske izkaznice, stavlja predloge za sprejem v državljanstvo. 

 7 Opravlja administracijo v tajništvu, pretežno strojepisni posli. 

8 
Vodi evidenco nad vzgojo in spoznavanjem kadrov, nameščanju in razmeščanju 
kadrov in vodi personalno politiko v okrajnih gospodarskih podjetjih. 

                                                
19  Jože Rogan, Življenje in delo …str. 40 – 44; (originalno besedilo). 
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9 Pomaga personalnemu referentu pri vseh personalnih poslih. 

10 
Opravlja pisarniške posle pri referentu za personalne zadeve, vodi evidenco nad 
strokovnimi kadri v okraju, prepisuje dopise. 

11 
Nabavlja in upravlja pisarniški inventar in ostale pisarniške potrebščine, 
upravlja s prevoznimi sredstvi, vodi potrošnjo knjigo pisarniškega materiala. 

12 Vpisuje in izpisuje vso pošto, vlaga spise – to je vodi arhiv. 

13 
Kuvertira, adresira in odpravlja pošto, vodi blagajniško knjigo o izdatkih 
poštnih stroškov. 

14 Pomaga pri vodstvu glavnega delovodnika, prenaša in dostavlja pošto. 

15 Opravlja telefonsko službo v hišni centrali z osmimi aparati. 

16 
Vrši likvidacijo narodne imovine, sodeluje pri ocenah premičnin, sestavlja 
kupne pogodbe – izterjava zapadlih zneskov. 

17 Vodi administracijo pri referentu narodne imovine, vodi sezname premičnin. 

Tabela 10: Socialno – zdravstveni odsek 

Št. 
osebe iz 
tabele 

Opis delovnih nalog zaposlenega 

1 Vrši vse skrbstvene posle v merilu okraja. 

3 Skrbi za otroke socialne zaščite, vodi nadzor o oskrbi varovancev na terenu, 
skrbi za strokovno vzgojo mladoletnih pod zaščito socialnega skrbstva. 

4 Vodi točen pregled vseh sirot enostranskih in nezakonskih otrok ter postavlja 
skrbnike sirotam brez staršev. 

5 Vodi vse administrativne posle socialno - zdravstvenega odseka, v pretežni meri 
strojepisje. 

6 Vodi depozitne in skrbniške knjige. 

7 Opravlja vse razkuževalne posle v okraju in vodi o teh evidenco, rešuje vso 
pošto zdravstva. 

8 Vodi pregled siromašnih bolnikov, cepi proti kužnim boleznim, pregleduje 
šolsko mladino, skrbi za zdravstvo v okraju. 

Tabela 11: Gospodarski odsek 

Št. osebe iz 
tabele 

Opis delovnih nalog zaposlenega 

2 
Izdeluje gradbene načrte, vrši nadzor nad gradilišči, sestavlja statistična 
poročila o stanju stavb in potrebe po gradbenem materialu v okraju. 

3 
Strokovno nadzira delo cestarjev, sestavlja mezdne liste, sklepa pogodbe za 
material in transport istega. 

4 
Vrši nadzor nad gozdovi, daje dovoljenja za sečnjo in nakazila za les, vrši 
nadzor nad pogozdovanjem. 

5 Skrbi za izvedbo setvenega plana in razvija istega, vodi evidenco nad razvojem 
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kmetijstva, rešuje pošto v referatu. 

6 Pomaga pri sestavljanju dekadnih in mesečnih poročil, izdaja nakaznice za les. 

7 Vodi evidenco nad delovno silo v okraju, skrbi za strokovni dvig kadrov. 

8 
Urejuje delovne odnose po obratih, izdaja delavske in vajeniške knjižice, 
sklepa delovne pogodbe. 

9 
Vodi vso administracijo na odseku za delo, izpisuje delavske in vajeniške 
knjižice, vodi sezname strokovnih kadrov v okraju. 

10 
Kontrolira cene po obratih in lokalih, kontrolira kalkulacije cen, izdaja odločbe 
glede prekrškov. 

11 Vodi administrativne posle pri referentu za cene ter mu pomaga pri vseh poslih. 

12 
Vodi registracijo in odjavo obrti, predlaga v kaznovanje obrtne prekrške, javlja 
potrebe za obrtno stroko. 

13 Vrši strojepisne posle za gospodarski odsek. 

14 Vrši prepis okrožnic in konceptov v gospodarskem odseku. 

15 Izdaja in obračunava nakaznice za tekoča goriva. 

16 
Vrši vso administracijo na kmetijskem odseku in pomaga kmetijskemu 
referentu pri razvijanju setvenega plana in ostalih kmetijskih poslih. 

17 
 

Vrši vso veterinarsko službo v okraju, vodi evidenco nad zdravstvenim stanjem 
živine in vrši zaščitno cepljenje. 

Tabela 12: Odsek za trgovino in preskrbo 

Št. osebe iz 
tabele 

Opis delovnih nalog zaposlenega 

2 
Vodi evidenco in nadzira razvoj in poslovanje v gostinstvu, turizmu in 
trgovine, vodi vzporedno evidenčni biro 

3 Opravlja vsa administrativna dela na trgovini in preskrbi po navodilih 

4 
Pod vodstvom pomočnika poverjenika vrši razdeljevanje živilskih nakaznic, 
obračunava te nakaznice, sestavlja predloge za kontigentiranje 

5 
Pomaga v celoti referentu za prehrano, vrši kontrolo nad garantiranimi artikli, 
obračunava izdane živilske nakaznice 

6 Vodi operativno evidenco nad stanjem blaga, prepisuje okrožnice 

7 
Vodi operativno evidenco industrije lokalnega pomena in pomaga pri vseh 
delih obrtno – pravnemu referentu 

8 Vodi po navodilih administrativne posle v referatu za garantirano preskrbo 

9 Vodi kontrolo nad sklepanjem pogodb 

10 Vrši kontrolo nad poslovanjem trgovskih podjetij v okraju 
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Tabela 13: Uprava za odkup 

Št. osebe 
iz tabele 

Opis delovnih nalog zaposlenega 

2 Vodi evidenco nad izvajanjem planov in vezanimi cenami 

3 Vodi kontrolo nad izvajanjem planov po terenu 

4 Vrši vse administrativne posle uprave za odkup 

Tabela 14: Planska komisija 

Št. osebe iz 
tabele 

 Opis delovnih nalog zaposlenega 

2 Vodi finančni in kreditni plan, vrši kontrolo knjigovodstva po podjetjih 
3 Vodi plan distribucije (trenutno na statističnem tečaju) 

4 
Vodi plan delovne sile, evidence in bilanco, vrši administrativne posle 
planske komisije 

5 Vrši prepisovanje statističnih podatkov, pomaga statističnemu referentu 
6 Vodi statistiko v območju vsega okraja, vodi evidenco in statistiko plana 
7 Vodi administracijo na statistiki.,prepisuje po konceptu, urejuje kartoteko 

Tabela 15: Finančni odsek 

Št. osebe iz 
tabele 

Opis delovnih nalog zaposlenega 

2 
Vrši splošno finančno revizijo državnih gospodarskih podjetij, registracijo le-
teh, nadzor nad strokovnim delom odseka 

3 Vodi knjigovodstvo, vrši finančno revizijo 

4 Pomaga referentu za davke pri vseh njegovih delih 

5 
Vrši knjiženje davkov, knjiženje vplačil, obremenitve in razbremenitve, 
izdelava davkov  

6 
Vrši odmero davkov, izvršuje predloge za odmero davkov, likvidacija 
kmečkih dolgov 

7 Knjiži vplačila in izdatke po proračunu in plačilo davkov 

8 Vrši likvidacijo osebnih prejemkov, zunanja finančna revizija 

9 
Vpisuje davek na dohodek, to je delavcev in nameščencev, zunanja finančna 
revizija plač in davka po plačilnem listu 

10 Vodi davek na dediščine in darila in zunanjo finančno revizijo 

11 
Knjiži temeljnice na določene račune in pomaga knjigovodji pri njegovem 
delu po navodilih 

12 
Pomaga po navodilih knjiženju davkov, knjiženju vplačil o obremenitvah in 
razbremenitvah, izterjava davkov 

13 
Vodi delovodnik, vrši strojepisna dela po konceptu ter pomaga referentu za 
davke pri administrativnih poslih  
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14 Se nahaja na splošnem finančnem tečaju 

Tabela 16: Prosvetni odsek 

Št. osebe iz 
tabele 

 Opis delovnih nalog zaposlenega 

1 
Organizira kulturno - prosvetno delo v okraju, skrbi za dvig prosvetnega kadra 
in daje predlog za razvrstitev istega 

2 
Vodi delovodnik, sprejema in odpravlja pošto, izdeluje mesečna poročila, 
sestavlja koncepte po navodilih 

3 
Skrbi za kult- prosv. dvig mladine v okraju, za dvig fizkulture ter v zvezi s tem 
obiskuje šole, fizkulturna društva in mladinske aktive 

 

Maja 1947 je izšel zakon o volitvah ljudskih odborov, ki so se po novem volili za 

obdobje dveh let, volitve so morale biti ob nedeljah, volilo se je z volilnimi kroglicami in 

odbori bodo imeli ,glede na število prebivalcev, od 7 do 35 odbornikov20. Za radgonski okraj 

so bile volitve ljudskih odbornikov v KLO razpisane za nedeljo 7. decembra 194721 ter 

imenovana okrajna volilna komisija v sestavi: predsednik (Franc Gobar, sodnik okrajnega 

sodišča, Gornja Radgona), namestnik (Franc Gorenc, predsednik okrajnega sodišča, Gornja 

Radgona), tajnik (Robert Štampar, nameščenec, Radgona), namestnik (Ivan Štrafela, 

nameščenec, Gornja Radgona), člani (Peter Kociper, okrajni šolski nadzornik, Radgona in 

namestnica Betka Korelc,delavka, Gornja Radgona, Alojz Kovačič, delavec, Gornja Radgona 

in namestnica Rezka Turk, nameščenka OLO, Radgona,  Mirko Presinger, nameščenec OLO, 

Radgona in namestnik Ivan Duh, viničar, Orehovski vrh)22. Novoizvoljeni KLO so se morali 

sestati po sklepu pristojnih izvršilnih odborov23. 

Februarja 1948 je bila uvedena nova upravna razdelitev Slovenije z glavnim mestom 

Ljubljana in 29 okraji, med njimi tudi okraj Radgona, ki je obsegal že obstoječih 52 KLO24. 

Za novoizvoljeni Okrajni ljudski odbor (OLO) Radgona je bilo določeno, da se mora sestati 

na svoji prvi seji 10. aprila 1948 ob 9. uri v Radgoni25. 

Za izvršilne odbore OLO (IOOLO) je bila predpisana z zakonom njihova 

organiziranost, ki so morali  imeti praviloma naslednje 2 komisiji in 11 do 13 poverjeništev: 

okrajna planska komisija, okrajna kontrolna komisija in poverjeništva za kmetijstvo, za 

                                                
20  Zakon o volitvah ljudskih odborov, Uradni list, št. 19 (10.5.1947) in Lado Vavpetič, Ljudski odbori kot 
najvišji organ državne oblasti, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1950. 
21  Odločba  za volitve ljudskih odbornikov v krajevne ljudske odbore, Uradni list, št. 43 (18.10.1947). 
22  Odločba republiške volilne komisije LRS, Uradni list, št. 44 ( 25.10.1947). 
23  Ukaz o sklicanju novoizvoljenih KLO, Uradni list, št. 51 (13. 12. 1947). 
24  Zakon o upravni razdelitvi LRS, Uradni list, št. 9 (23.2.1948). 
25  Ukaz o sklicanju novoizvoljenih OLO, Uradni list, št. 14 (23.3.1948). 
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gozdarstvo in lesno industrijo, trgovino in preskrbo, komunalne zadeve, industrijo in obrt, 

delo, prosveto, ljudsko zdravstvo, socialno skrbstvo, lokalni promet ter po možnostih še tudi 

za turizem in gostinstvo ter gradnje. 

Za upravni aparat izvršilnega odbora za vodstvo splošne uprave in za koordinacijo 

dela je okraj moral imeti tajništvo, ki so ga sestavljali: personalni odsek, 

upravnoorganizacijski odsek, biro za koordinacijo, urad za državljanska stanja, pravna služba, 

vojaški odsek, katastrski urad, urad za cene, referat za tisk, splošna administracija ter služba 

za preskrbo delavcev in nameščencev okrajnega ljudskega odbora. Izvršilni odbor OLO 

(IOOLO) sta vodila predsednik in tajnik, ki sta  » izvajala splošno politiko ljudskega odbora 

in izvršilnega odbora ter koordinirala celotno delo upravnega aparata «26 

Organizacija matične službe, ki je bila sprejeta konec leta 1946, se je reorganizirala oz. 

zmanjšala v radgonskem okraju iz 9 na 5 matičnih okolišev, sicer še vedno za 52 KLO in 

sicer: Apače (6 KLO: Apače, Lutverci, Nasova, Podgorje, Stogovci in Žepovci), Benedikt (7 

KLO: Benedikt, Drvanja, Ihova, Negova, Spodnja Ščavnica, Trotkova in Zgornja Ročica), 

Gornja Radgona (16 KLO: Boračeva, Črešnjevci, Gornja Radgona, Hrastje –Mota, Ivanjševci, 

Janžev vrh, Kapela, Lomanoše, Mele- Šratovci, Murščak, Orehovci, Police, Radenci, 

Rihtarovci – Turjanci, Stavešinci in Zbigovci – Lastomerci), Sv. Jurij ob Ščavnici (16 KLO: 

Andrenci, Brengova,Cogetinci, Cerkvenjak, Čagona, Galušak, Grabonoš, Ivanjci, Kraljevci, 

Očeslavci, Okoslavci, Rožički vrh, Sovjak, Sv. Jurij ob Ščavnici, Stara gora in Župetinci) ter 

Trate (7 KLO: Dražen vrh, Ledinek, Lokavci - Rožengrunt, Trate, Velka, Zgornja Ščavnica in 

Žice)27 . To zmanjšanje matičnih okolišev je pomenilo ukinitev prejšnjih 5 okolišev 

(Cerkvenjak, Negova, Radenci, Velka in Zgornja Ščavnica) in postavitev novega (Trate). Med 

starima okolišema sta se po številu KLO, ki sta jih pokrivala najbolj okrepila oz. podvojila 

njihovo število matična okoliša G. Radgona in Sveti Jurij ob Ščavnici.  

Konec leta 1948 sta izgubila svoje uradne štampiljke KLO Rožički vrh28in KLO 

Apače29 in sta v Uradnem listu tudi preklicala njuni veljavnosti. 

Maja 1949 je bila uzakonjena nova upravna ureditev LRS; uvedene so bile oblasti 

(npr. mariborska oblast s sedežem v Mariboru), ki so imele v svojem obsegu okraje. 

                                                
26  Uredba o organiziranosti izvršilnih odborov OLO in njihovih poverjeništev ter o organizaciji upravnega 
aparata ljudskih odborov, Uradni list, št. 43 (14. 10.1948). 
27  Uredba o matičnih okoliših, Uradni list, št. 43 (14.10.1948). 
28  Uradni  list, št. 47 (9.11.1948) – Priloga. 
29  Uradni list, št. 54 (21.12.1948) – Priloga. 
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Mariborska oblast je imela 8 okrajev (Dravograd, Lendava, Ljutomer, Maribor okolica, 

Murska Sobota, Poljčane, Ptuj in Radgona) ter posebno enoto (mesto Maribor)30.  

Določeno je bilo, da se za mariborski oblastni ljudski odbor izvoli 95 odbornikov in 

pri tem je imel radgonski okraj 6 odbornikov. Prvo zasedanje oblastnega ljudskega odbora je 

bilo napovedano za 27. maj 1949 v Mariboru31. 

Na zasedanju OLO za okraj Radgona, ki je bilo 20. maja 1949, in se ga je udeležil tudi 

minister dr. Helij Modic, je bilo od 50 odbornikov prisotnih le 40. Uvodni referat je podal 

Drago Selinger iz Maribora. Izvedene so bile volitve odbornikov začasnega oblastnega 

ljudskega odbora za mariborsko oblast. Izvoljenih je bilo naslednjih 9 odbornikov: Drago 

Selinger, oblastni sekretar LMS, Zlato Pavlica, predsednik OLO Radgona, Peter Kociper, 

organizacijski sekretar Okrajnega komiteja KPS, Slavko Klobasa, kmet – zadružnik iz 

kmetijske obdelovalne zadruge Benedikt, Jože Srpčič, predsednik okrajne kontrolne komisije 

in Franc Leskovec, kmet – zadružnik iz kmetijske obdelovalne zadruge Žepovci. Zasedanje je 

sprejelo nekatere spremembe in dopolnitve v izvršnem odboru OLO Radgona32. 

Konec oktobra 1949 je OLO Radgona na svojem osmem rednem zasedanju pregledal 

rezultate svojega dela, predvsem na gospodarskem področju, o čemer bo govora na drugem 

mestu v disertaciji. V zvezi z bližajočimi volitvami v KLO kje imel bogat uvodni referat 

poslanec Zvezne skupščine za radgonski okraj, dr. Helij Modic, minister za pravosodje  pri 

vladi LRS, ki « je   prikazal karakter oblasti in novi družbeni odnos v socialistični državi «. 

Podpredsednik OLO , Branko Zadravec, je analiziral delovanje KLO v mandatni dobi, ki je 

bilo » polno naporov in pri tem tudi uspehov ». Ocenil je, da so slabo delovali KLO Velka, 

Nasova, Lomanoše in Zgornja Ščavnica. Opozoril je odbornike, da bo po novem zakonu o 

upravni razdelitvi LRS v radgonskem okraju le 40 KLO, oz. 12 manj. Tako bodo novi KLO 

imeli povprečno 700 prebivalcev, vseh odbornikov pa bo 588 s prav toliko volilnimi enotami, 

oz. na 28 volivcev bo en odbornik33.  

V Radencih je bil v sredini novembra 1949 napovedan predvolilni sestanek, ki se ga je 

udeležilo le 25 ljudi, ki pa so se zaradi neudeležbe » aktivista z okraja« po uri in pol čakanja 

razočarani razšli češ » …drugič pa še nas ne bo ! «34. 

Na plenarnem zasedanju Osvobodilne fronte, 1. decembra 1949 v Gornji Radgoni, so 

delegati in predstavniki vseh množičnih organizacij poročali o pripravah ( « uspehih in 

                                                
30  Zakon o ustanovitvi oblasti v LRS, Uradni list, št. 16 (13.5.1949). 
31  Ukaz o številu odbornikov začasnih oblastnih ljudskih odborov, Uradni list, št. 16 (13.5.1949). 
32  Izvolili smo svoje zastopnike v oblastni ljudski odbor; Ljudski glas, Murska Sobota, št. 14 (26.5.1949). 
33 Zasedanje OLO Radgona, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 37 (3.11.1949). 
34 Volilni sestanek v Radencih, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 39 (17.11.1949). 
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neuspehih ») pri pripravah na volitve v KLO. Pri tem so kritično omenili napake; pri Sv. Ani 

npr. OF in Krajevni odbor nista sodelovala pri postavljanju kandidatnih list in volilnih 

komisij; pri zbiranju podpisov za sprejemanje kandidatnih list so bile težave v Negovi, 

Očeslavcih in Okoslavcih; dobro pa so že pripravljeni bili na volitve v KLO v Sovjaku, 

Cogetincih (pohvaljen predsednik tov. Čuček), v Hrastje – Moti in na Murščaku. Delegati iz 

Apač (Mrkon), Žepovc, Brengove, Sovjaka in Benedikta so zagotavljali popolno 

pripravljenost na volitve, ki se jih bodo, po njihovih zagotovilih, volivci udeležili 100 % že na 

dan volitev, do 8. ure dopoldan. Za uspeh volitev so bila napovedana manifestacijska 

zborovanja, v nedeljo, » v centrih Jurij, Anton, Negova, Ana, Velka in Benedikt, kjer bodo 

volivcem govorili tudi poslanci. Organizirane bodo tudi tim. odprte seje KLO, »  na katerih 

bodo skupno z ljudstvom reševali krajevna gospodarska vprašanja ter planirali bodoče delo «. 

Ob koncu zasedanja so sprejeli sklep, da bodo vsi krajevni odbori OF zastavili široko 

predvolilno agitacijo, da » bo vsak volilec  na dan volitev izvršil svojo državljansko dolžnost 

«35. 

V Apačah je Fronta, ki je štela 208 članov, izvedla temeljite priprave na volitve, ki jih 

bodo »  končali do 9. ure «, kot tudi pri Benediktu, » kjer bomo prišli 100 % na volišča «36. 

Na odprti seji KLO v Apačah je poročal predsednik KLO Alojz Mrkon, ki je bil 

ponovno izbran za kandidata,o delovanju KLO od zadnjih volitev, to je od 1947. leta, zato je 

bila seja dobro obiskana. V prejšnjem mandatu sta bila izvoljena, za predsednika Jakob Jesih 

in tajnika Emerik Peterka, kjer pa je, predvsem slednji, zagrešil celo vrsto nepravilnosti; 

očitane so mu bile  nepravilnosti v administrativnem poslovanju, samovoljnost, izguba v 

poslovanju gostinskega podjetja (240.000 din), zaposlovanje v podjetja nesposobne osebe, itd. 

Tako so » na zahtevo ljudstva « bili krivci odstavljeni in kaznovani, za predsednika pa je bil 

takrat postavljen Alojz Mrkon. Pri vzpostavitvi reda v KLO je imel veliko problemov, saj jih 

je npr. od 15 prejšnjih odbornikov  ostalo le 8, saj so morali nekateri » zaradi nezaupanja 

ljudstva « svoja mesta zapustiti, nekateri pa so se preselili.37 

Na zasedanjih novoizvoljenih KLO so po začetni prisegi odbornikov volili Izvršilne 

odbore, poročevalce ter predsednike raznih komisij; v KLO Radenci so sprejeli sklep, da bodo 

popravljali ceste v bivših KLO Rihtarovci in Boračeva, popravljali zgradbe in zaposlili 2 

delavca za ta dela, kupili pisalni in šivalni stroj ter investirali v popravilo cest in kanalov 

Radencih po 50.000 dinarjev. V Hrastje – Moti so se obvezali, da bodo zgradili železniški 

                                                
35 Volili bomo v dopoldanskih urah, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 42 (8.12.1949). 
36 Priprave na volitve v Apačah in pri Benediktu, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 42 (8.12.1949). 
37  Na odprti seji v Apačah, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 43 (15.12.1949). 
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kolodvor38, v KLO Radgona pa so razpravljali o  » odkupih in drugih gospodarskih akcijah 

»39 

Na prvem zasedanju KLO Radgona je bil za predsednika ponovno izvoljen Franc 

Levar, sin gozdnega delavca. Pred tem je bil zaposlen 12 let kot splavar in žagar v Savinjski 

dolini. Maja 1946 je bil kooptiran v KLO Radgona ter bil prvič izvoljen 7. decembra 1947 in 

» je član Partije- v NOV je sodeloval od 1942 kot terenec – obveščevalec » za tajnika je bil že 

tretjič izvoljen Franc Kurbus (1945, 1947 in 1949), ki je bil v NOV  aktiven že od 1941. 

leta,od 1944 je bil v partizanih v Lackovem odredu ter je odlikovanec z medaljo za narodne 

zasluge.40 

V radgonskem okraju je bil izbran  kot kandidat za volitve v Zvezno skupščino Peter 

Štrucelj,viničar in predsednik vinogradniške zadruge Vinski vrh , za njegovega namestnika pa 

Jože Mahne ,predsednik KOZ in podpredsednik KLO Apače41..Tudi v Gornji Radgoni so na 

konferenci množičnih organizacij v prosvetnem domu, ki se je je udeležilo nad 400 volivcev, 

sprejeli kandidaturo Petra Štruclja, potem, ko so sklenili, da bo za radgonski in ljutomerski 

okraj le ena, skupna, volilna enota. Napovedana so bila številna tekmovanja za čimbolj 

uspešne volitve42. 

Nasploh so bili predvolilni sestanki v radgonskem okraju dobro obiskani – bili so v 

soboto in nedeljo – v Žibercih, Segovcih, Ivanjcih, Cogetincih, Ivanjševcih in Grabonošu, saj 

se jih je udeležilo okoli 2000 »frontovcev in mladincev«43. 

Kandidat v skupnem radgonsko-ljutomerskem volilnem okraju, Peter Štrucelj, je bil 

volivcem predstavljen v tisku kot » mož jeklene volje, s težko mladostjo viničarskega otroka, 

bralec Poročevalca med vojno in na drugem zboru izvoljen predsednik vinogradniške zadruge 

1945, bil je tudi sprejet v KP…«,44 prav tako tudi njegov namestnik Jože Mahne kot 

»sedemnajstletnik je postal hlapec pri mlinarju Pintarju na Uncu pri Rakeku, blizu njegove 

rojstne vasi in bil udeleženec NOV v Dolomitskem odredu ter bil sprejet v KP in dočakal 

svobodo. Kot kolonist je prišel v Apaško kotlino, se  vključil v kmetijsko obdelovalno 

zadrugo »Edvard Kardelj« ter usmerjal delo zadruge«45 . 

V radgonskem okraju so bile priprave na volitve dobro izvedene, okrašena so bila 

volišča, številni slavoloki so bili razpeti čez ceste, okrašeni s cvetjem, slikami Tita in napis 
                                                
38  Zasedanje novoizvoljenih KLO v okraju Radgona, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 44 (22.12.1949). 
39  S prvega zasedanja KLO Gornja Radgona, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 45 (29.12.1949). 
40  Predsednik drugič, tajnik tretjič izvoljen, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 2 (12.1.1950). 
41  Izbrali so si kandidata v Zvezno skupščino, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 7 (16.2.1950). 
42  Volilci radgonskega okraja bodo tekmovali, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 8 (23.2.1950). 
43  Uspehi predvolilnih sestankov, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 8 (23.2.1950). 
44  Zadružnik Štrucelj, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 11 (16.3.1950). 
45  Mahne Jože je zadružnik, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 12 (23.3.1950). 
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(npr. v Gornji Radgoni: « Enotnost ljudstva je poroštvo za dosego srečnega življenja «),. Na 

predvečer volitev je bila v mestu velika bakljada z nad 1000 udeleženci, zagoreli so številni 

kresovi, v zgodnjih jutranjih urah na dan volitev so bile budnice. Okrajna volilna komisija je 

sprejela prvo poročilo o zaključenih volitvah z volišča v Lutvercih, kjer so 100 % volili že do 

pol šeste ure zjutraj ter tudi 100 % v Domu onemoglih v Tratah in Domu nepokretnih (sic) v 

Radgoni do pol osme ure. V ranih urah so volili tudi vsi člani sindikata gostinskega in 

mineralnega podjetja v slatini Radencih ter tam bivajoči tečajniki. Poleg Radgone sta bili 

ozvočene še vasi Radenci in Lutverci46  

V Slatina Radencih je od novembra 1949 do aprila 1950 so bili organizirani za tajnike 

KLO mariborske oblasti pettedenski tečaji. Tečajev se je udeležilo okoli 60 % vseh tajnikov 

iz oblasti, najbolj je bil zastopan prav radgonski okraj, politično in strokovno so bili najboljši 

iz okraja Slovenj Gradec, najslabše zanimanje za tečaje pa je bilo iz bližnjega okraja Murska 

Sobota. V vseh štirih skupinah je bilo 220 tečajnikov47. 

V sredini decembra 1950 je Branko Zadravec, predsednik OLO Radgona, ob 

iztekajočem mandatu  odbora, ki je imel od marca 1948 do tega časa 15 rednih in eno izredno 

sejo, podal izčrpno poročilo o njegovem delovanju ter izpostavil gospodarske uspehe v tem 

obdobju48.  

Okraj Radgona je imel po popisu prebivalstva v LRS (15. marec 1948) 29.274 

prebivalce, kar nam po posameznih KLO prikazuje naslednja tabela49: 

Tabela 17: 

KLO 
Število 

gospodinjstev 
Skupaj 
oseb 

Moški Ženske 

Andrenci   88 376 160 216 

Andrenci (del) 60 262 109 153 

Peščeni vrh 28 114 51 63 

Apače 353 1.391 674 717 

Apače 140 446 210 236 

Črnci 129 517 250 267 

Mahovci 28 143 74 69 

Segovci 56 285 140 145 

                                                
46  Praznik v radgonskem okraju, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 13 (30.3.1950). 
47  Tečajniki iz KLO, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 15 (3.4.1950). 
48  Kateri okraj je boljši od radgonskega ?, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 50 (14.12.1950). 
49 Popis prebivalstva v LRS, www.  stat. s...48/1948,...2.01. pdf. 
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KLO 
Število 

gospodinjstev 
Skupaj 
oseb 

Moški Ženske 

Benedikt 228 1.045 482 563 

Negovski vrh 10 38 14 24 

Obrat 20 100 52 48 

Spodnja Ročica 32 177 89 88 

Sv. Benedikt v Sl. goricah 79 332 149 183 

Sv. Trije kralji v Sl. goricah 13 61 23 38 

Štajngrova 35 150 65 85 

Trstenik 22 103 53 50 

Ženjak 17 84 37 47 

Boračeva 62 312 134 178 

 Brengova 119 547 247 300 

Brengova 71 344 152 192 

Cenkova 18 65 35 30 

Vanetina 30 138 60 78 

Cerkvenjak 95 331 144 187 

Cerkvenjak 40 114 49 65 

Kadrenci 9 47 20 27 

Stanetinci 46 170 75 95 

Cogetinci 124 534 248 286 

Cogetinci 75 343 163 180 

Grabonoški vrh  23 96 40 56 

Ivanjski vrh 18 61 27 34 

Komarnica 8 34 18 16 

          Čagona 78 333 139 194 

          Črešnjevci (del) 127 621 296 325 

          Dražen vrh 75 402 189 213 

          Drvanja 97 440 191 249 

Bačkova 52 237 102 135 

Drvanja 45 203 89 114 

          Galušak 122 508 228 280 

Gaberc 9 34 14 20 

Galušak 36 118 50 68 
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KLO 
Število 

gospodinjstev 
Skupaj 
oseb 

Moški Ženske 

Grabšinci 20 99 45 54 

Kokolanjščak 27 122 59 63 

Kutinci 14 64 29 35 

Mali Moravščak 13 52 21 31 

Rinkovci 3 19 10 9 

            Gornja Radgona 599 1.812 854 958 

Črešnjevci (del) 17 62 31 31 

Gornja Radgona 444 1.239 590 649 

Hercegovščak 55 197 93 104 

Norički vrh 38 152 62 90 

Podgrad 45 162 78 84 

            Grabonoš 77 325 144 181 

            Hrastje - Mota 96 434 210 224 

Hrastje 57 233 126 107 

Mota 39 201 84 117 

            Ihova 74 333 146 187 

            Ivanjci 103 470 218 252 

Ivanjci 25 99 45 54 

Kunova 37 172 84 88 

Spodnji Ivanjci 41 199 89 110 

            Ivanjševci 105 493 217 276 

Ivanjševci 72 328 144 184 

Ivanjevski vrh (sic) 25 118 48 70 

Rodmošci 8 47 25 22 

            Janžev vrh 120 522 236 286 

Janžev vrh 95 419 185 234 

Kobilščak 25 103 51 52 

            Kapela 176 716 305 411 

Kapelski vrh 75 289 130 159 

Paričjak 38 154 65 89 

Radenski vrh (del) 25 124 48 76 

Spodnji Kocjan 22 90 36 54 
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KLO 
Število 

gospodinjstev 
Skupaj 
oseb 

Moški Ženske 

Zgornji Kocjan 16 59 261 33 

            Kraljevci 56 268 114 154 

Kočki vrh 12 52 25 27 

Kraljevci 44 216 89 127 

            Ledinek 127 563 259 304 

Kremberk 29 130 59 71 

Ledinek 63 301 138 163 

Mali vrh 35 132 62 70 

      Lokavci - Rožengrunt 97 507 231 276 

Lokavci 47 241 110 131 

Rožengrunt 50 266 121 145 

            Lomanoše 114 499 223 276 

Lomanoše 59 268 117 151 

Plitvički vrh (del) 55 231 106 125 

            Lutverci 97 455 216 239 

Lutverci 66 273 127 146 

Plitvica 31 182 89 93 

       Mele – Šratovci 66 306 138 168 

Mele 40 158 64 94 

Šratovci (del) 26 148 74 74 

            Murščak 154 586 265 321 

Hrašenski - Rački vrh (el)     33 117 54 63 

Murski vrh – Zasadi (del) 8 36 13 23 

Murščak 113 433 198 235 

            Nasova 127 673 303 370 

Janhova 17 94 47 47 

Lešane 49 263 121 142 

Nasova 53 282 121 161 

Plitvički vrh (del) 8 34 14 20 

            Negova 219 939 436 503 

Gornji Ivanjci 23 101 45 56 

Lokavci 42 196 102 94 
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KLO 
Število 

gospodinjstev 
Skupaj 
oseb 

Moški Ženske 

Negova 108 428 203 225 

Radvenci 46 214 86 128 

            Očeslavci 51 218 88 130 

            Okoslavci 128 573 259 314 

Dragotinci 38 187 84 103 

Kocjan 15 61 35 26 

Okoslavci 75 325 140 185 

            Orehovci 114 491 229 262 

Orehovci 18 73 34 39 

Orehovski vrh 43 205 92 113 

Ptujska cesta 47 181 86 95 

Žabjak 6 32 17 15 

            Podgorje 148 622 299 323 

Konjišče (del) 21 98 50 48 

Novi vrh 15 63 29 34 

Podgorje 37 150 74 76 

Vratja vas 26 123 64 59 

Vratji vrh 49 188 82 106 

            Police 144 664 304 360 

Aženski vrh 21 102 55 47 

Police 123 562 249 313 

            Radenci 211 686 308 378 

Kobilščak (del) 15 62 24 38 

Petanjci (del) 3 9 5 4 

Radenci 148 448 209 239 

Radenski vrh 30 105 41 64 

Šratovci (del) 15 62 29 33 

    Rihtarovci – Turjanci 84 367 157 210 
Hrašenski vrh - Rački vrh 
(del) 

31 132 57 75 

Rihtarovci 16 90 40 50 

Turjanci 9 45 24 21 

Turjanski vrh 28 100 36 64 
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KLO 
Število 

gospodinjstev 
Skupaj 
oseb 

Moški Ženske 

            Rožički vrh 117 507 224 283 

Rožički vrh 72 302 134 168 

Stanetinci 45 205 90 115 

            Sovjak 140 504 225 279 

         Spodnja Ščavnica 148 618 291 327 

Plitvički vrh 29 111 54 57 

Spodnja Ščavnica 70 307 145 162 

Zagajski vrh 49 200 92 108 

    Sveti Jurij o Ščavnici 147 573 245 328 

Biserjane 32 123 56 67 

Blaguš 22 100 38 62 

Brezje 9 41 20 21 

Čakova 15 72 35 37 

Jamna 28 109 54 55 

Videm 41 128 42 86 

Stara gora 74 313 148 165 

Stara gora 31 114 55 59 

Trbegovci 43 199 33 106 

Stavešinci 74 332 148 184 

Stavešinci 25 127 56 71 

Stavešinski vrh 49 205 92 113 

Stogovci 172 763 353 410 

Drobtinci 29 143 62 81 

Grabe 48 208 88 120 

Konjišče (del) 17 75 42 33 

Pogled 25 124 54 70 

Stogovci 53 213 107 106 

Trate 87 376 179 197 

Trotkova 62 282 137 145 

Ločki vrh 25 100 47 53 

Stara gora 8 36 19 17 

Trotkova 29 146 71 75 
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KLO 
Število 

gospodinjstev 
Skupaj 
oseb 

Moški Ženske 

Velka 280 1.345 647 698 

Zbigovci - Lastomerci 114 488 230 258 

Lastomerci 31 136 69 67 

Zbigovci 83 352 161 191 

Zgornja Ročica 71 361 166 195 

Frole 28 140 65 75 

Krivi vrh 23 107 48 59 

Zgornja Ročica 20 114 53 61 

Zgornja Ščavnica 189 939 421 518 

Bačkova 16 85 43 42 

Sv. Ana v Slov..goricah 41 161 63 98 

Zgornja Ščavnica 132 693 315 378 

Žepovci 168 776 389 387 

Konjišče (del) 5 26 14 12 

Žepovci 103 482 242 240 

Žiberci 60 268 133 135 

Žice 68 326 140 186 

Župetinci 98 409 174 235 

Smolinci (del) 49 170 61 109 

Župetinci 49 239 113 126 
 

V jeseni 1949 je bila izvedena nova reorganizacija upravne ureditve v LRS, predvsem 

na lokalnem nivoju, ko se je z združevanjem krajev oz. KLO50  njihovo število zmanjšalo in 

sicer : 

1. Boračeva, ki se je priključila deloma h kraju Janžev vrh, deloma h kraju Radenci, 

2. Čagona, h kraju Cerkvenjak, 

3. Dražen vrh, h kraju Trate, 

4. Ihova, h kraju Spodnja Ščavnica, 

5. Kraljevci, h kraju Videm ob Ščavnici, 

6. Očeslavci, h kraju Okoslavci, 

7. Orehovci,deloma h kraju Črešnjevci,deloma h kraju Janžev vrh, 
                                                
50 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS, Uradni list, št. 33 (25.10.1949); zakon  
dosledno piše o krajih a se iz razumevanja celote mora razumeti omenjeni pojem  » kraj » pravilno kot » KLO «. 
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8. Rihtarovci -Turjanci,deloma h kraju Kapela,deloma h kraju Murščak,deloma h kraju 

Radenci 

9. Sovjak, h kraju Galušak, 

10. Stara gora, h kraju Terbegovci, 

11. Trotkova, h kraju Benedikt, 

12. Zgornja Ročica, h kraju Žice, 

13. Župetinci, h kraju Andrenci 

Drugo področje sprememb so bile odcepitve posameznih delov krajev oz. KLO:  

a) od kraja Apače se je odcepilo naselje Mahovci in se priključilo h kraju Žepovci, 

b) od kraja Galušak naselja Grabšinci, Kokolanjščak in Mali Moravščak, ki so se 

priključila h kraju Terbegovci. 

Tretje področje je bila ustanovitev in preimenovanje kraja oz. KLO: 

a) kraj Sveti Jurij ob Ščavnici se preimenuje v Videm ob Ščavnici, 

b) ustanovi se nov kraj Terbegovci 

Vzrok, zakaj je bil kraj preimenovan, ni znan, ker ni zapisan v omenjenem zakonu51.  

Četrto področje upravnih sprememb je bila nova sestava 18 spremenjenih krajev oz. 

KLO, ko se je posamezen KLO povečal,zmanjšal ali pridobil le del nekega drugega KLO ali 

katastrske občine  ter je tako nastala naslednja nova lokalna upravna organiziranost teh krajev 

oz. KLO: 

                                                           Andrenci 

Andrenci                                            Andrenci (del), Peščeni vrh 

Smolinci                                             Smolinci 

Župetinci                                            Župetinci 

 

                                                             Apače 

Apače                                                  Apače, Mali Segovci 

Črnci (del)                                           Črnci 

Segovci                                                Segovci 

 

                                                               Benedikt 

                                                               (sedež: Sv. Benedikt v Slov. goricah) 

Sp. Ročica                                              Sp. Ročica 

                                                
51 Primerjaj: Ivan Rihtarič, Videm ali/in Sveti Jurij, Glasilo, letnik IV (1997), štev. 2 , str. 14- 27  



37 
 

Sv. Benedikt                                          Obrat, Sv. Benedikt v Slov. goricah, Ženjak 

Sv. Trije kralji                       Negovski vrh, Sv. Trije kralji v Slov. goricah,   

Štajngrova, Trstenik 

Trotkova                                                Ločki vrh, Stara gora, Trotkova 

 

                                                              Cerkvenjak 

Cerkvenjak                                            Cerkvenjak, Kadrenci, Stanetinci 

Čagona                                                   Čagona 

 

                                                               Črešnjevci 

Črešnjevci (del)                                     Črešnjevci (del) 

Črešnjevci (del)                                     Orehovci, Ptujska cesta (del) 

Orehovski vrh                                        Orehovski vrh 

 

                                                               Galušak 

Galušak                                                  Gaberc, Galušak, Kutinci, Rinkovci 

Sovjak                                                    Sovjak 

                                                               Janžev vrh 

Boračeva                                                Boračeva (del: Žabjak) 

Norički vrh                                             Janžev vrh  

Orehovci (del)                                        Orehovci (del), Ptujska cesta (del) 

Radenci (del)                                    Kobilščak (del): Kobilščak (del), Melanjski vrh,     

Žrnova  

 

                                                               Kapela 

                                                               (sedež: Kapelski vrh) 

Kapelski vrh                                           Gornji Kocjan, Kapelski vrh, Spodnji Kocjan 

Radenci (del)                                          Radenski vrh (del) 

Rihtarovci (del)                                      Paričjak, Turjanski vrh 

 

                                                               Murščak 

Hrašenski - Rački vrh                            Hrašenski – Rački vrh    

Murski vrh – Zasadi (del)                      Murski vrh – Zasadi (del) 

Murščak                                                 Murščak, Rački vrh 
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                                                               Okoslavci 

Dragotinci                                              Dragotinci 

Očeslavci                                                Očeslavci 

Okoslavci                                                 Okoslavci  

  

                                                               Radenci 

Boračeva (del)                                       Boračeva (del) 

Petanjci (del)                                         Petanjci (del) 

Radenci (del)                                         Kobilščak (del), Radenci, Radenski vrh (del) 

Rihtarovci (del)                                     Rihtarovci, Turjanci 

Šratovci (del)                                         Šratovci (del) 

 

                                                            Spodnja Ščavnica 

Ihova                                                   Ihova 

Sp. Ščavnica                                     Aženski vrh, Plitvički vrh, Sp. Ščavnica, Zagajski 

vrh  

 

                                                               Trate 

Dražen vrh                                             Dražen vrh 

Trate                                                       Trate 

 

                                                               Trbegovci 

Kokolanjščak                                         Grabšinci, Kokolanjščak, Mali Moravščak 

Trbegovci                                               Stara gora, Trbegovci   

 

                                                               Velka 

Sp. Velka                                               Sp. Velka 

Zg. Velka                                               Zg. Velka 

 

                                                                 Videm ob Ščavnici  

Blaguš                                                      Blaguš, Brezje, Čakova 

Jamna                                                       Biserjane, Jamna, Videm 

Kraljevci                                                  Kočki vrh, Kraljevci 
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                                                                Žepovci 

Črnci (del)                                               Mahovci 

Konjišče (del)                                          Konjišče (del: Konjišče) 

Žepovci                                                     Žepovci 

Žiberci                                                       Žiberci 

 

                                                                   Žice 

Zg. Ročica                                                 Froleh, Krivi vrh, Zg. Ročica 

Žice                                                            Žice 

 

Konec oktobra 1949 je bil določen datum (nedelja,11. decembra), ko so morale biti 

volitve ljudskih odbornikov v KLO v mariborski oblasti52 in v sredini decembra še poziv k 

prvemu sklicu novoizvoljenih KLO.53 

V letu 1950 je bilo zelo malo sprememb na področju upravne razdelitve, še vedno je 

obstajal okraj Radgona54, v jeseni so bile razpisane volitve odbornikov za OLO Radgona za 

17. december 195055 ter poziv za sklicanje prvega sestanka novoizvoljenega ljudskega odbora 

okraja za 23. december 195056. 

 

Sodstvo v okraju Radgona 

Sodna veja oblasti je bila vzpostavljena takoj po prevzemu oblasti novega režima , v 

maju 1945, in je pričela takoj represivno delovati. Kot član sodišča slovenske narodne časti je 

bil imenovan Alojz Rižnar, edini iz okraja Radgona57, ki je delovalo ostro represivno do vseh 

nasprotnikov novega režima. Septembra 1945 so bila likvidirana dotedanja sodišča in 

postavljena nova, tudi okrajno sodišče v Radgoni58. 

Na zasedanju zbora odposlancev okrajnega NOO v Radgoni, 28. avgusta 1945, so bili 

izvoljeni za stalne sodnike okrajnega sodišča v Gornji Radgoni: Milan Zinauer, sodnik 

bivšega okrajnega sodišča v Kostanjevici, Franc Gorenc, starešina bivšega okrajnega sodišča 

v Gornji Radgoni, dr. Franc Farkaš, sodnik bivšega okrožnega sodišča v Celju in Anton 
                                                
52  Odločba, Uradni list, št. 34 (29.10.1949) 
53  Ukaz o sklicanju novoizvoljenih KLO k prvemu zasedanju, Uradni list, št. 38 (14.12.1949) 
54  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS, Uradni list, št. 20 (21.6.1950) 
55  Ukaz o razpisu volitev, Uradni list, št. 32 (24.10.1950) 
56  Ukaz o sklicanju novoizvoljenih odborov, Uradni list, št. 38 (21.12.1950) 
57  Odlok o imenovanju nadaljnjih članov sodišč, Uradni list, št. 13 (30.6.1945) 
58  Uredba o ustanovitvi narodnih sodišč in likvidaciji dosedanjih sodišč v Sloveniji, Uradni list, št. 37 
(22.9.1945) 
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Petrovič – Poljak, sodnik bivšega okrajnega sodišča v Gornji Radgoni ter 53 oseb, kot 

prisedniki okrajnega sodišča v Gornji Radgoni: 

Janez Minih (želar iz Zgornje Senarske 14), Stanko Herič (kmečki sin iz Zgornje 

Verjane), Jožef Elbl (kmet iz Oseka), Anica Kukovec (posestniška hči pri Sv. Trojici), Vinko 

Vogrinec (kmet v Gočovi), Vinko Hercog (delavec v Spodnjem Porčiču), Jožef Peklar 

(posestnik v Samortu), Jakob Sirk (posestnik v Dražen vrhu), Franc Fišer (želar v Žicah 17), 

Franc Golob (kmet v Lokavcu 26), Adolf Kocbek 8posestnik v Krembergu 42), Štefan 

Mlinarič (posestnik v Trati), Jožef Šumadl (posestnik v Zgornji Velki), Valentin Senekovič 

(posestnik v Rožengruntu), Lenart Molek (želar v Ročici), Franc Caf (kmet v Benediktu), 

Maks Zemljič (kmet v Drvanjah), Aleksander Prosič (želar v Trotkovi), Ignac Strnad (želar v 

Ihovi), Franc Anžel (posestnik v Župetincih 10), Janko Maguša (kmet v Andrencih 28), Jožef 

Kramberger (klepar v Cogetincih), Franc Mauko (bivši orožnik v Radencih), Matija 

Domajnko 8kmet v Hrastju – Mota), Mirko Plešovnik (uradnik v Radgoni), Anton Klemenčič 

(gostilničar v Radgoni), Jožef Stanek (kmet v Hrašenskem vrhu), Alojz Adanič (krojač v 

Boračevi), Ivan Ščavničar (posestnik v Meleh), Anton Fetih (šolski upravitelj v Vrbišnici), 

Marija Klemenčič (posestnica v Račkem vrhu), Anton Šipek (poljedelec v Ivanjcih), Ivan 

Vračko (želar v Orehovskem vrhu), Franc Fras (želar in kolar v Okoslavcih), Matija Štuhec 

(posestnik v Očeslavcih), Anton Domanjko (tesar na Janževem vrhu), Jožef Zemljič (uradnik 

v Črešnjevcih), Pepca Špindler (uradnica pri Sv. Juriju), Jernej Anžel (posestnik v 

Kraljevcih), Hrašovec (želar v Grabonošu), Franc Vrbnjak (posestnik na Rožičkem vrhu), 

Jožef Ploj (posestnik v Negovi), Franc Kozar (kmet v Radvencih), Jakob Velcl (viničar v 

Stavešincih), Janez Bračič (želar v Ivanjševcih), Leopold Kraner (želar v Zbigovcih), Ciril 

Vreča (kmet v Spodnji Ščavnici), Matija Babosek (posestnik v Lomanoših), Martin Vuk 

(kmet na Stari gori), Jožef Geris (posestnik v Stogovcih), Ivan Klemenčič (delavec v Apačah), 

Franc Žajdela (trgovec v Sovjaku) in Blaž Fraček (krojač v Brengovi)59. 

V oktobru in novembru 1945 je okrajno sodišče v Gornji Radgoni pridobilo še 

potrebne uslužbence za začasno obdobje, po imenovanjih ministrstva za pravosodje  - v 

oktobru Ivan Keček, zvaničnik in Rozina Petek , dnevničarka - zvaničnica, oba iz bivšega 

okrajnega sodišča v Ormožu, Ivan Hanžel , služitelj bivšega okrajnega sodišča v Gornji 

Radgoni in Matija Botjak, dnevničar – služitelj bivšega okrajnega sodišča v Murski Soboti60 

ter Ivan Čelhar, uradnik in Ivan Brumen, služitelj, oba z bivšega okrajnega sodišča pri Sv. 

Lenartu v Slovenskih goricah in Mira Rožič, zasebna uradnica, stanujoča v Radečah št. 9, kot 

                                                
59 Izvolitev sodnikov in prisednikov okrajnega sodiščamv Gornji Radgoni , Uradni list, št. 44 (17.10.1945) 
60 Začasna imenovanja v pravosodni službi, Uradni list, št. 40 (3.10.1945) 
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uradniška pripravnica za X. položajno skupino61, v novembru Marica Korošec, bivša privatna 

uradnica v Gornji Radgoni, kot uradniška pripravnica X. položajne skupine in Jožefa Horvat, 

bivša pisarniška uradnica, stanujoča v Janževem vrhu, kot  » zvaničnica  » III. položajne 

skupine ter Jože Sedonja, uradnik bivšega okrajnega sodišča v Murski Soboti62 ter naknadno 

še Marija Lobnik63.  

Z odločbo ministra za pravosodje je bil imenovan za tajnika – pripravnika na okrajnem 

sodišču Franc Gobar, diplomirani pravnik iz Murske Sobote64 .Kljub že pridobljeni službi na 

okrajnem sodišču so v novembru bile izvedene tri kadrovske spremembe; Ivanka Zorec je bila 

na podlagi prošnje premeščena  na okrožno sodišče v Maribor65, za Marico Korošec je bila 

odločba razveljavljena, » ker je že drugod zaposlena « ,prav tako tudi za Miro Rožič, » ker se 

je službi odpovedala «66. 

V septembru 1945 je bil v sodnem postopku Alojz Kocbek iz Dražen vrha zaradi 

klanja živine doma in prodaje mesa, a je bil oproščen, ker je prepričal sodišče, da ni vedel, da 

je tako početje prepovedano, predvsem ob dejstvu, da je bila ubita krava stara kar 27 let in 

slepa,kar je potrdil tudi KO Dražen vrh67. Zelo aktivna je bila tudi okrajna komisija za 

zaplembe ki je na osnovi avnojskega odloka iz leta 1944 zaplenila avgusta 1945 kar 453 

posesti v lasti Nemcev, predvsem v Apaški dolini68. Po selitvi apaških Nemcev, januarja 

1946, so bili zaradi kraj,predvsem hrane in oblačil, v izpraznjenih hišah, obsojeni nekateri 

domačini v apaških vaseh ( Marija Štrumfl ter Genovefa, Ludvik in Frančiška Veberič) 69. 

Zaradi neizpolnjevanja obvezne oddaje, neustrezne prijave in skrivanja sta bila spomladi 1946 

na podlagi hišne preiskave obsojena Valentin Čuček iz Kutincev (6 mesecev zapora in kazen 

5.000 din) in Matija Šoštarič iz Turjancev ( 4 meseci zapora)70. 

V jeseni 1947 so bili obsojeni tudi predsednik KLO Orehovci, Jakob Jaušovec, ker je 

pri odkupnem načrtu za leto 1947/1948 samovoljno spremenil posameznikom količine za 

obvezno oddajo (1.000 din kazni), Ivan Roškar iz Marije Snežne (1.500 din kazni) in Franc 

Budja (1.000 din kazni ), Tomaž Škof (15.000 din kazni), Antonija Dajčman iz Dražen vrha 

(3.000 din kazni) in Frančiška Križan iz Ledineka (3.000 din kazni) ter Anton Tropenauer iz 

                                                
61 Začasna imenovanja v pravosodni službi, Uradni list, št. 47 (27.10.1945) 
62  Začasna imenovanja v pravosodni službi, Uradni list, št. 49 (3.11.1945) 
63  Uradni popravek, Uradni list, št. 50 (7.11.1945) 
64  Postavitev tajnikov okrajnih sodišč, Uradni list, št. 51 (10.11.1945) 
65  Imenovanja, premestitve, prestopi in ostavke, Uradni list, št. 51 (10.11.1945) 
66  Imenovanja, premestitve, prestopi in ostavke, Uradni list, št. 53 (17.11.1945) 
67  Pokrajinski arhiv Maribor, Okrajno sodišče Gornja Radgona,, šk.7., Sodba v imenu naroda (21.11.1945)  
68  Barbara Bratuša, Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945 v- 1947, diplomska naloga, FF UM, str. 24  
69  Barbara Bratuša, Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945 – 1947, str. 29 - 30 
70  Barbara Bratuša, Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945 – 1947, str. 48 
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Lešan in Ludvik Strniša iz Hrastje – Mote, oba zaradi neoddaje prašičev (oba po 8.000 din 

kazni),Franc Hofman iz Grabonoša (18.00 din kazni), Ivan Elbl iz Trotkove (25.000 din 

kazni), Angela Roškarič iz Zgornje Ročice (25.000 din kazni), Rudolf Domajnko iz Hrastje - 

Mote (3.000 din kazni)71 

Konec leta 1945 je okrajno sodišče v Gornji Radgoni objavilo, da je uveden postopek 

zaplembe premoženja 12 oseb72: 

Tabela 18: 

Št. Ime in priimek  Status osebe Naslov osebe Št. sodnega spisa 

1 dr. Franc Breznik zdravnik Gornja Radgona Op. št. Sp 1/45 

2 Terezija Černjavič delavka Gor. Radgona, št. 16            -?- 

3 Frančiška Perger Posestnica in trgovka Sv. Jurij ob Ščavnici Op. št. Sp 3/45 

4 Ivana Bračko gostilničarka Police št. 17 Op .št. Sp 4/45 

5 Franc Holer posestnik Vratja vas Op. št. Sp 8/45 

6 dr Anton Šarič zdravnik Slatina Radenci Op. št. Sp 9/45 

7 Ludvik Šiftar tovarnar Murska Sobota Op. št. Sp 11/45 

8 Jožefa Standeker posestnica Velka Op. št. Sp 17/45 

9 Roza Ploj posestnica Ščavnica Op. št. Sp 6/45 

10 Martin Hrašovec posestnik Grabonoš Op. št. Sp 5/45 

11 Franc Klobasa posestnik Očeslavci Op. št. Sp 7/45 

12 Franc Grajfoner posestnik Rožengrunt Op. št. Sp 10/45 
 

V okrajni, tričlanski komisiji, ki je bila pristojna za izdajanje odločb na prvi stopnji, je 

kot član bil tudi dr. Franc Farkaš, sodnik okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, drugi član je bil 

Boris Dernovšek, referent za notranje zadeve, predsednik pa Franjo Stanovšek, član odseka za 

upravo narodne lastnine73. 

Predsednik okrajnega sodišča v Gornji Radgoni, Milan Zinauer, je bil na predlog 

okrajnega izvršnega odbora Radgona, imenovan v jeseni 1946 za predsednika okrajne volilne 

komisije pri volitvah poslancev za ustavodajno skupščino Ljudske republike Slovenije74. 

Svojci so po vzpostavitvi okrajnega sodišča v Gornji Radgoni iskali svoje pogrešane 

svojce iz druge svetovne vojne in pri tem je sodišče objavljalo uradne pozive pogrešanim; 

                                                
71  Barbara Bratuša, Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945 -1947, str. 60 -62 
72  Poziv upnikom, Uradni list, št. 50 (29.12.1945)  
 
 
74  Republiška volilna komisija, Uradni list, št. 64 (21.9.1946) 
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tako je bil npr. uveden postopek o dokazovanju smrti za dr. Vinka Čremošnika, rojenega 20. 

januarja 1894 v Polzeli, ki sta ga na okrajnem sodišču vodila sodna uradnika Jože Sedonja in 

Ivo Čelhar75. 

Spomladi 1947 je bilo v Mariboru, na sedežu okrožnega sodišča, ustanovljeno okrožno 

razsodišče, ki je pokrivalo tudi radgonski okraj76, a je bila uredba v začetku leta 1948 

razveljavljena77. 

V poletju leta 1947 je bilo ob volitvah delegiranih odbornikov v okrožne zbore, ki so 

volili predsednike,sodnike in sodnike porotnike okrožnih sodišč v LRS za mariborsko 

okrožno sodišče določeno, da bodo od skupnega števila 41 odbornikov, iz radgonskega okraja 

3 odborniki78, kar je bilo tudi izvedeno na prvem zasedanju 22. februarja 1948 v Mariboru79. 

V jeseni leta 1948 je okrajno sodišče obvestilo na oglasni deski sodišča in pri KLO, da 

je možen dvig sodnih pologov iz obdobja pred 15. majem 1945 iz denarnih in pravnih zadev 

strank, ki jim je postavilo trimesečni rok za zahtevanje izplačila pologov80. 

Po dobrih štirih in pol letih od začetka uvedbe zaplembenega postopka v zadevi » dr. 

Franc Breznik in ostali » je bil 1. julija 1950 uveden likvidacijski postopek v zvezi z 

zaplembami premoženja 10 oseb in sicer na nepremičninah (hiše, zemljišča,orodje, stroji), pri 

čemer je bila  

objavljena tudi njihova uradno ocenjena vrednost v dinarjih in pri tem postopku se je 

sodišče sklicevalo na Uradni list FLRJ ,št. 23-196/49 (15.3.1949). Skupaj je bila objavljena 

vrednost zaplenjenega premoženja po tem seznamu ocenjena na 26,241,120,90 dinarjev. 

Tabela 19: Prikaz omenjenih likvidacijski postopek s podatki za omenjenih 10 oseb81: 

Št. 
Št. 

spisa 

Priimek in ime 

stranke 
Premoženje - vrsta  

Vrednost v 

din 

1 Zp 1/45 Dr. Breznik Franc Hiša v Gornji Radgoni z zemljiščem 2, 496.435 

2 Zp 4/45 Bračko Ivana Hiša z zemljiščem v Gornji Radgoni 428.390 

3 Zp 6/45 Ploj Roza Zemljišče na Sp. Ščavnici 96.000 

4 Zp 9/45 Dr. Šarič Anton Razna stavbišča in zemljišča v Radencih  20, 809.553 

5 I 2/47 Kolbl Frančiška Kmečko posestvo v Sovjaku 306.551,50 

                                                
75  Uvedba postopka, Uradni list, št. 41 (5.6.1946). 
76  Uredba o ustanovitvi okrožnih razsodišč, Uradni list, št. 17 (26.4.1947). 
77  Uredba, Uradni list, št. 1 (3.1.1948). 
78  Uredba o številu delegiranih odbornikov, Uradni list, št. 23 (7.6.1947). 
79  Ukaz o sklicu, Uradni list , št. 7 (10.2.1948). 
80  Oklici za dvig sodnih pologov, Uradni list, št. 46 (2.11.1948). 
81  Poziv upnikom in dolžnikom, Uradni list, št. 26 (24.8.1950). 
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6 
I 
141/48 

Slana Alojz Kmečko posestvo na Meleh 109.436 

7 
I 
198/48 

Satler Franc in 
Katarina 

Kmečko posestvo v Cogetincih št. 45 535.326,90 

8 
I 
199/48 

Kozar Ivan 
Orodje in stroji mehanične delavnice v 
Gornji Radgoni 

252.260 

9 
I 
208/48 

Polič Franc in 
Marija 

Hiša na Obratu št. 12 s kmečkim 
posestvom 

362.646,50 

10 
I 
269/48 

Cvetko Franc in 
Justina 

Zemljišče v Grabonošu, Okoslavcih in 
Trotkovi 

844.522 

   

Konec novembra leta 1950 je bilo objavljenih večje število sodb okrajnega sodišča  

Gornja Radgona, ker obtoženi » namerno niso izpolnili obvezne oddaje in so soodgovorni za 

motnje v prehrani našega delovnega ljudstva ». Obsojeni so bili : Marija Vogrin iz Spodnje 

Ščavnice (80.000 din kazni), Franc Vrbnjak iz Ihove (leto odvzema prostosti s prisilnim 

delom), Angela Roškarič iz Krivega vrha (125.000 din kazni), Franc Kegl iz Čagone  (leto 

odvzema prostosti s prisilnim delom in zaplembo vsega premoženja), Ivan Žižek iz Spodnje 

Ščavnice (70.000 din kazni), Ivan Žnidarič iz Črešnjevec (80.000 din kazni), Vincenc in 

Amalija Bratuša, kmetovalca iz KLO Benedikt, (kazen vsakemu 2 leti odvzema prostosti s 

prisilnim delom in zaplemba celotnega premoženja)82. 

                                                
82  Iz sodne kronike, Ljudski glas, Murska Sobota, št. 47 (23.11.1950). 



45 

2. 3. Gospodarsko stanje v okraju in primerjava 1931 -1951 
 

Teritorij predstavljenega okraja Radgona iz obdobja 1945 – 1950 je v opazovanem 

času (1931) spadal večinoma v Dravski banovini v srez Ljutomer (takratne občine Apače z 18 

kraji, Gornja Radgona z 18, Negova z  10, Slatina Radenci s 16, Sveti Jurij ob Ščavnici z 32 

kraji), ter s posameznimi kraji iz nekaterih tedanjih občin sreza Maribor - levi breg : 

Cerkvenjak ( 15 ), Sv. Ana v Slovenskih goricah ( 12 ), Sv. Benedikt v Slovenskih goricah ( 

13 ) in Velka ( 10 ) oz. skupaj 33033 prebivalcev v 144 krajih. 

V letu 1931 je v takratni občini Apače (18 krajev) živelo 4940 prebivalcev (758 

posestnikov,157 najemnikov , kočarjev ni bilo). Skupna površina je bila 5321 ha, od tega je 

bilo 2045,20 ha njih, 1555,55 ha pašnikov, 60 ha vinogradov, 1043,11 ha gozdov, 291,78 ha 

sadovnjakov ter 326,09 ostalih površin. 

V občini Gornja Radgona (18 krajev) sta živela 4702 prebivalca (615 posestnikov, 237 

kočarjev in 167 najemnikov). Skupna površina je bila 3975,68 ha, od tega 1107,97 njiv in 

vrtov, 566,25 ha travnikov in pašnikov, 429,59 ha vinogradov, 1515,56 ha gozdov, 197,13 ha 

sadovnjakov in 159,18 ha ostalih površin. 

V občini Negova (10 krajev) je živelo 2536 prebivalcev (398 posestnikov, 143 

kočarjev in 40 najemnikov). Skupna površina je bila 2940,54 ha, od tega 678,66 ha njiv in 

vrtov, 740,69 ha travnikov in pašnikov, 129,18 ha vinogradov, 160 ha sadovnjakov, 1098,70 

ha gozdov in 113,31 ha ostalih površin. 

V občini Slatina Radenci (16 krajev) je živelo 3980 prebivalcev (614 posestnikov, 230 

kočarjev in 40 najemnikov). Skupna površina je bila 3618 ha, od tega 1196 ha njiv in vrtov, 

766 ha travnikov in pašnikov, 287 ha vinogradov, 883 ha gozdov, 283 ha sadovnjakov in 203 

ha ostalih površin. 

V občini Sveti Jurij ob Ščavnici je živelo 5341 prebivalcev (1015 posestnikov, 259 

kočarjev in 131 najemnikov). Skupna površina je bila 5874,51 ha, od tega 2016,19 ha vrtov in 

njiv, 1229,65 ha travnikov in pašnikov, 268,68 ha vinogradov, 1936,83 ha gozdov, 244,10 ha 

sadovnjakov in 179,06 ha ostalih površin. 

V občini  Cerkvenjak je živelo 2945 prebivalcev (342 posestnikov, 141 kočarjev in 

162 najemnikov). Skupna površina je bila 2776,56 ha, od tega 956,5 ha njiv in travnikov, 675 

ha travnikov in pašnikov, 216 ha vinogradov, 839,38 ha gozdov in 89,68 ha ostalih površin. 
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V občini Sveta Ana v Slovenskih goricah je živelo 3186 prebivalcev (412 posestnikov, 

167 kočarjev in 1 najemnik). Skupna površina je bila 3532 ha, od tega 1040 ha njih in vrtov, 

1115 ha travnikov in pašnikov, 165 ha vinogradov, 1115 ha gozdov in 97 ha ostalih površin. 

V občini Sveti Benedikt v Slovenskih goricah so živeli 2003 prebivalci ( 254 

posestnikov, 137 kočarjev in 67 najemnikov). Skupna površina je bila 2248 ha, od tega 790 ha 

njih in vrtov, 700 ha travnikov in pašnikov, 100 ha vinogradov, 590 ha gozdov in 68 ha 

ostalih površin.  

V občini Velka je živelo 3400 prebivalcev (367 posestnikov, 187 kočarjev in 133 

najemnikov).Skupna površina je bila 3539,82 ha, od tega 805 ha njih in vrtov, 999,50 ha 

travnikov in pašnikov, 200 ha vinogradov, 1330,32 ha gozdov in 204 ha ostalih površin.  

Od skupne površine vseh tedanjih 9 občin ( 33826 ha) je bilo največ površin njiv in 

travnikov (29 %), gozdov (28 %), travnikov in pašnikov (23 %), vinogradov (13 %), 

sadovnjakov ( 3 %) in ostalih površin (4 %). 

Od skupaj 7174 oseb, ki so bili lastniki ali koristniki zemljišč omenjenih kategorij je 

bilo 4775 posestnikov (66 %), 1501 kočar (21 %) in 898 najemnikov (13 %)1 

V občinah ljutomerskega sreza je gospodarstvo slonelo izključno na kmetijstvu, saj 

industrije skorajda ni bilo. Rodovitne ravnine so bile intenzivno obdelovane. V dolini 

Ščavnice in ob reki Muri je bilo veliko travnikov in pašnikov, po gričih vinogradi ter na 

osojnih legah . Hektarski donosi so bili naslednji: krompir (90 q), detelja (35 q), koruza (17 

q), pšenica,oves,, ječmen in proso (8 q) ter rž (7 q). V živinoreji so gojili govejo živino, konje, 

svinje in perutnino. V govedoreji je prevladovala svetlolisasta (simentalska), pri svinjah 

angleška ter pri perutnini štajerska pasma. 

Zelo pomembna panoga gospodarstva je bilo vinogradništvo; glavne sorte grozdja so 

bile laški rizling, burgundec, mali rizling, silvanec, traminec in pošip. Po usodni trtni uši iz 

konca 19. stoletja so bili številni vinogradi po štiridesetih letih obnovljeni in je bila povečana 

pridelava in izboljšana kakovost vin. 

Sadjarstvo je dosegalo lepe rezultate in ponekod celo nadomeščalo dotedanje površine 

vinogradov; prevladovali so nasadi jablan in sliv.  

Na primernih legah je bilo zelo razširjeno čebelarstvo, predvsem v občini Apače, kjer 

je bilo več ajde,akacije in domačega kostanja ter je bil povprečen  letni pridelek 6kg medu na 

panj. Prodaja poljedelskih pridelkov je bila v tej občini usmerjena predvsem v Avstrijo, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Krajevni leksikon Dravske banovine , Ljubljana 1937, str. 376-391 in 427 - 446	  
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predvsem perutnine, jajc in vseh vrst živine. Nasploh so bili presežki, ponujeni na tržiščih, kar 

visoki: prašičev ,živine in sadja do 30 %, perutnine do 20 % in jajc do 90 % . V Lutvercih je 

delovala firma » Probst Ana, izvoz jajc in perutnine, Lutverci-Gornja Radgona » , 

ustanovljena že 1895. leta, ki je odkupovala jajca in perutnino  iz širšega apaškega območja 

ter jih izvažala v Švico, Nemčijo in Anglijo. Zaposlovala je povprečno do 20 ljudi2. 

V občini Gornja Radgona je bila glavna kmetijska panoga vinogradništvo; največ 

vinogradov je bilo v krajih Hercegovščak (pridelek 600 hl vina), Lastomerci, Norički vrh, 

Orehovci, Orehovski Vrh, Plitvički Vrh, Police (izvoz vin v Avstrijo in Prekmurje), Ptujska 

cesta, Zagajski Vrh, Zbigovci in Žabjak. Lastniki vinogradov so bili tudi iz sosednje Avstrije 

(družina  

Kodelitsch in številni dvolastniki), največji pa domači proizvajalec kakovostnih vin – 

firma Bouvier iz Gornje Radgone, s številnimi viničarji 3. 

V občini Negova v ravninskem delu ob potoku Ščavnici so prevladovali poljedelstvo 

in živinoreja, v gričevnatem delu pa vinogradništvo, ki pa so dajali le malo tržnih viškov, ki 

so se prodajali v  Maribor in bližnjo Gornjo Radgono4. 

Občina Radenci, ki ima ravninski in gričevnat svet je na ravninskem Murskem polju 

bilo razvito poljedelstvo in živinoreja (prodaja svinj, perutnine, jajc in mleka v Gornjo 

Radgono, Avstrijo in Prekmurje) ter zdraviliški turizem (Zdravilišče Slatina Radenci) v 

gričevnatem delu (Radgonsko - Kapelske gorice) pa vinogradništvo ( Boračeva- prodaja do 

600 hl vina,Murščak do 450 hl, še kraji Gornji Kocjan, Mali in Veliki Janžev Vrh, Rački vrh 

in Rihtarovci-do 100 hl vina ter Kapela). Na Kapeli je bila vzorna banovinska trsnica in 

drevesnica z vsakoletnim devetmesečnim tečajem za fante.  V Radencih je delovalo 

proizvodno in turistično podjetje Zdravilišče Slatina Radenci, katerega lastnik sta bila Vilma 

in dr. Ante Šarič. Zaposlovalo je nad 100 delavk in delavcev ter 10 uradnikov, v proizvodni in 

turistični dejavnosti. Petanjcih in Boračevi. Okoliško prebivalstvo je našlo sezonsko 

zaposlitev tako v proizvodnem kot tudi v turističnem delu podjetja, kmetje pa trg za 

povrtnine. mleko in jajca5 . 

V občini Sveti Jurij ob Ščavnici so se prebivalci ukvarjali s poljedelstvom in 

živinorejo v ravninskem delu ob potoku Ščavnici (številni mlini in žage v Berkovcih, 

Biserjanah, Čakovi in Grabonošu), v gričevnatem pa s sadjarstvom in vinogradništvom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str-. 377-379 in 652 
3 Krajevni leksikon Dravske banovine,Ljubljana 1937, str. 379-381 
4 Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 386-386 
5 Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 386 - 387 
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(predvsem v krajih: Gaberc, Galušak, Hrašenski Vrh, Kocjan, Okoslavci, Rožički Vrh, Rački 

Vrh, Stanetinci in Sovjak –proizvodnja do 600 hl vina - prodaja do 70 %)6 .   

Občina Cerkvenjak je obsegala dolinski del (zamočvirjenost in manjša naseljenost) s 

posestniki ter gričevnat del (» vrhovi«), poseljeni tudi s kočarji in viničarji. Kmetijstvo je 

predvsem krilo  domače potrebe prebivalstva (žitarice in krompir), manjši tržni viški so se 

prodajali v Maribor, Ptuj, Ljutomer in Gornjo Radgone ter celo, predvsem sadje 

(Cogetinci,Grabonoški Vrh in Župetinci), v Čakovec.  Najdonosnejša je bila prodaja vin 

(Andrenci, Brengova, Cerkvenjak – do 50 % proizvodnje vina se proda,Ivanjski Vrh,Peščeni 

Vrh, Smolinci, Stanetinci, Vanetina in Župetinci), predvsem v Maribor in Ptuj7. 

V občini Sveta Ana v Slovenskih goricah je kljub gričevnatemu terenu bilo 

vinogradništvo relativno slabo razvito (npr. Lokavci le 15 hl/leto, Sv. Ana in Ščavnica po 120 

hl), le služilo  za pokritje domačih potreb (Kremberg) ali pa vinogradov sploh ni bilo (npr. 

Rožengrund). Bolj je bilo razvito sadjarstvo (Sv. Ana, Ščavnica. Zg. Ročica, Žice), ki je 

prodajalo viške v tujino (Avstrija). Kmetijstvo, po dolinah ob številnih potokih (mlini) in 

zamočvirjenih tleh, je dajalo vse vrste žitaric, predvsem za pokritje domačih potreb 

prebivalstva, kot tudi les iz gozdov8. 

V občini Sveti Benedikt v Slovenskih goricah je bilo sadjarstvo prevladujoča panoga, 

viški proizvodnje (Bačkova, Drvanja, Benedikt - letno do 40 vagonov, Trotkova in Ženjak) so 

bili poslani v izvoz v Avstrijo. Vinogradništvo je bilo precej skromno (npr. Ločki Vrh, 

Negovski Vrh, Sv. Trije kralji, Ženjak, Ihova –letno le do 50 hl vina), kljub dobrim sortam 

(rizling,muškat in rizvanec ). Poljedelstvo (mlini na potoku Drvanja)in živinoreja sta krila le 

lastne potrebe prebivalstva9. 

V občini Velka je poljedelstvo dajalo komaj za domače potrebe, najbolj so bili razvito 

sadjarstvo ( Velka- letno do 100 vagonov v bližnjo Avstrijo, Dražen Vrh - letno do 20 

vagonov,Trate, do 10 vagonov), vinogradništvo (na ameriški osnovi vzorno obnovljeni 

vinogradi dvolastnikov iz Avstrije s sortama rizling in muškatelc) z letnim izvozom do 600 hl 

v Avstrijo ter gozdarstvo - les jelke in hrasta, ki so ju izvažali v Avstrijo. Nekaj dohodkov je 

domačemu prebivalstvu prinašalo tudi perutninarstvo, prodaja jajc in posušenih gob v 

Avstrijo10. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6	  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 387 - 389 
7  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 428 – 430 
8  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 438  -  439 
9  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 439 - 440 
10  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 444 - 445 
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Neagrarne panoge gospodarstva so bile v predstavljenem geografskem območju precej 

slabo razvite ali pa mnogih sploh ni bilo.  

V Črešnjevcih pri Gornji Radgoni je bila firma   » Gornjeradgonska občinska 

opekarniška podjetja v Črešnjevcih in Borecih, Gornja Radgona », ki je izdelovala vse vrste 

zidne in strešne opeke ter je zaposlovala predvsem sezonsko delovno silo iz radgonske 

okolice11. 

V Gornji Radgoni je delovala » Tiskarna Panonija, Janko Sušec, k.d.«, ustanovljena 

že 1929 leta, ki je zaposlovala 3 delavce in je delala za lokalni trg12. 

V Gornji Radgoni je bila manjša tovarna usnja  (Žilavec Fric) v bližini reke Mure13. 

Ena najmočnejših firm je bila » Tvornica sekta in vinske kleti Clotar Bouvier Gornja 

Radgona » , ki je imela v tem obdobju kar 45,6 ha vinogradov v » Ljutomersko-

gornjeradgonskem vinorodnem okraju « in je svoja priznana vina in sekte (šampanjec) 

prodajala po vsej državi in izvažala  v Avstrijo, Švico, Češkoslovaško, Poljsko in Egipt. 

Zaposlovala je v trsničarskem, vinogradniškem in kletarskem obratu skupaj 7 uradnikov, 

okrog 20 delavcev in nad 24 viničarskih družin z nad 100 družinskimi člani14. 

V Radencih je bila firma  » Zdravilišče Slatina Radenci, mineralna voda, Slatina 

Radenci »,ki je letno porabila okoli 400.000 novih steklenic in 3 milijone uvoženih zamaškov. 

Mineralno vodo so prodajali po vsej državi in v tujino. Zaposlenih je bilo 10 uradnikov ter 

110 delavcev in delavk iz bližnje okolice, od tega v obratu v Radencih 60 in v Boračevi 50. 

Njen turistični del je bilo zdravilišče, ki je bilo odprto sezonsko od 1. maja do 1. novembra. 

Njegove kapacitete so bile 250 ležišč za goste v 9 zgradbah, 3 restavracije, športna igrišča, 

park,itd. Glede na dobro povezanost kraja,ki leži ob železniški progi Pragersko - Ptuj - Ormož 

- Ljutomer – Radenci - Gornja Radgona – Radgona (Avstrija) – Špilje – Gradec, je bila 

dostopnost odlična za domače in tuje goste, predvsem iz sosednje Avstrije15. 

V Gornji Radgoni in Apačah sta delovali obrtno - nadaljevalni šoli, pri Sv. Ani v 

Slovenskih goricah pa kmetijsko – gospodinjska nadaljevalna šola.  V Gornji Radgoni, kot 

gospodarskem središču ,je bilo Združenje obrtnikov oblačilnih strok, Združenje lesnih in 

kovinarskih strok ter Skupno združenje obrtnikov.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

11  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 618 
12  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 622 
13  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 649 
14  Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 650 
15 Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 667	  	  



50 

2. 3. 1. Obdobje 1945 – 1950 

 

Pisati o gospodarskem razvoju v obdobju 1945 do 1950 pomeni, da je potrebno 

upoštevati   

» faktor vojne 1941-1945 », ki je zarezal bolj ali manj v kontinuiteto  tudi v 

radgonskem okraju. Glede na izrazito kmečki značaj teritorija pred drugo svetovno vojno in 

na skromne nekmetijske dejavnosti, druga svetovna vojna ni prizadela gospodarskih 

potencialov v taki meri, da bi mogli govoriti o potrebi, da bi se morali postavljati popolnoma 

novi temelji za obnovo in razvoj.  

Od nekmetijskih dejavnosti je najbolj utrpela škodo infrastruktura, saj so bili v zadnjih 

dneh druge svetovne vojne porušeni mostovi v Gornji Radgoni (cestni in železniški) in Tratah 

(cestni), ki so do tedaj povezovali ljudi in kraje čez mejno reko Muro z Avstrijo.  

Obe najmočnejši firmi, opekarna v Črešnjevcih in Zdravilišče Slatina Radenci sta 

delovali nemoteno, slednja sicer tudi kot zdravilišče za okrevanje ranjenih nemških vojakov 

in častnikov. 

 

2. 3. 1. 1. Kmetijska dejavnost v obdobju 1945 - 1950  

 

V letu 1945 sta odločilno vlogo odigrala Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v 

Sloveniji 16 in  Zakon o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo koloni in viničarji17. Glede na 

izrazit kmetijski značaj celotnega okraja sta pustila globoke in odločilne posledice v celotnem 

kmetijskem gospodarstvu. V okraju so bili dovoljeni le trije obrati – oljarne -, ki so smele 

izdelovati jedilno olje; Čeh Antonija (Gornja Radgona), Kocbek (Jamna, pri Sv. Juriju o 

Ščavnici) in Hecl (Apače)18, kar je določilo Ministrstvo za industrijo in rudarstvo  narodne 

vlade Slovenije, ko je dovolilo omenjeno proizvodnjo le 19 obratom v republiki. 

S posebno uredbo 19 je ministrica za socialno politiko , Vida Tomšič, začasno uredila 

socialni status viničarjev, plačilo za delo (izplačilo vsak konec tedna), obveznosti 

vinogradnika ter prejemke v naturalijah (vino, trava,mleko, itd.) 

V začetku leta 1946 je bila imenovana od Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo 

okrajna komisija za izvedbo agrarne reforme. Predsednik je postal Ludvik Dokl, viničar iz 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

16  Uradni list  SNOS in Narodne vlade Slovenije, št. 62/45 (19. 12. 1945);( v nadaljevanju: Uradni list ) 
17 Uradni list , št. 62/45 (19.12.1945) 
18 Uradni list , št. 57/45 (1.12.1045)	  

19 Uradni list, št. 50/45 (7.11.1945); Uredba o začasni ureditvi prejemkov viničarjev 
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Murščaka, njegov namestnik Andrej Zabukovec, kmetijski referent iz Grahovega, sekretar 

Boris Drnovšek, tehnik iz Korene ter pomočnik Anton Markovič, mali kmet iz Rožičkega 

vrha20. 

V prvi polovici leta so bile ustanovljene in registrirane oz. vpisane v register nabavno-

prodajne zadruge (NAPROZA) v Svetem Juriju ob Ščavnici21, Ivanjcih22, Gornji Radgoni23, 

pri Sveti Ani v Slovenskih goricah24 in v Apačah25.  

Naloge NAPROZA so bile naslednje:1. Nabava in prodaja gospodarskih in 

življenjskih potrebščin za članstvo brez posrednikov, 2. vnovčenje pridelkov in izdelkov 

članov brez posrednikov, 3. najemanje in nakupovanje inventarja in nepremičnin, kolikor je to 

v zadružno korist, 4. ustanavljanje in sodelovanje pri ustanavljanju poslovalnic in oddajališč, 

zadružnih gostiln in podjetij radi boljše in cenejše preskrbe svojih članov, 5. sklicevanje 

članskih sestankov, prirejanje predavanj in tečajev za poglobitev zadružne vzgoje in 

aktivnejše sodelovanje ter prebujanje zadružne zavesti. Zadružni deležje znašal 150 din in se 

je vplačal enkratno ali v desetih enakih mesečnih obrokih. Jamstvo v zadrugi je bilo omejeno, 

vsak član je jamčil še s petkratnim zneskom vpisanih deležev. Upravni odbor je vodil 

predsednik. Vsako leto se je izmenjalo tretjino članov odbora, ki je imel triletni mandat. 

Zadruga je bila vpisana v zadružni register pri okrožnem sodišču v Mariboru. 

V prvih treh mesecih leta 1946 so bile ustanovljene v okraju štiri kmetijsko-

obdelovalne zadruge z omejenim jamstvom (KOZA): v Negovi26, Apačah ,Stogovcih in 

Žepovcih27. 

Naloge, ki jih morajo opravljati KOZA so bile naslednje: » da na podlagi 

prostovoljnega in svobodnega združevanja kmetov, njihove zemlje,orodja in vprežne živine 

zaradi skupnega gospodarstva ustvari boljše pogoje za uporabo sodobnih pridobitev znanosti, 

tehnike in delovnih metod v kmetijski proizvodnji….za nacionalno in načrtno 

gospodarjenje….za večji dohodek in zmanjšanje proizvodnih stroškov ter se tako dosežejo 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

20 Uradni list , št. 7/46 ( 23.1.1946); 
21  Uradni list, št. 28/46 (10.4.1946); ustanovljena 2.2.1946 
22 Uradni list, št. 30/46  (17.4.1946); ustanovljena 4.3.1946, glej tekst vpisa v zadružni register. 
23 Uradni list, št. 20/46 (17.4.1946); njena predhodnica je bila Kmetijska blagovna zadruga z omejenim    
jamstvom, nova pravila so bila sprejeta na izredni skupščini 17.2.1946 in je bila  tedaj tudi preimenovana  
24  Uradni list, št. 50/46 (21.7.1946); ustanovljena 5.5.1946 
25  Uradni list, št. 63/46 (21.9.1946); ustanovljena 5.5.1946 
26  Uradni list, št. 30 (17.4.1946); ustanovljena 20.2.1946 
27 Uradni list, št. 36/46 (15.5.1946);KOZA »Edvarda Kardelja »v Apačah, ustanovljena 31.3.1946, KOZA » 
Matija  
Gubec« v Stogovcih, ustanovljena 30.3.1946 ,KOZA » Staneta Rozmana » v Žepovcih, ustanovljena  31.3.1946;    

Primerjaj: Slavica Tovšak, Zadružništvo severovzhodne Slovenije kot segment socialistične kmetijske politike v  
letih 1946-1951, Maribor 2005 
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znatne koristi za zadružnike kakor tudi za državo ». Zadružni delež je znašal 1000 dinarjev in 

je vsak zadružnik vpisal na račun deležev ves znesek, na katerega je ocenjena njegova zemlja, 

ki jo je vložil v zadrugo.. Jamstvo je bilo omejeno, a je vsak zadružnik jamčil še z 

desetkratnim zneskom vpisanih deležev. Zadrugo je vodil predsednik s tajnikom in 

podpredsednikom oz. z 3 do 7 člani. Zadruga je bila vpisana v zadružni register pri okrožnem 

sodišču v Mariboru. 

V istem letu, 1946, so bile v okraju izvedene številne organizacijske spremembe. 

likvidacije oz. izbrisi agrarno - kreditnih zadrug z omejenim jamstvom (AKZ): v Gornji 

Radgoni28, Negovi29  ter likvidacija treh gospodarskih subjektov po odločbi Iniciativnega 

zadružnega odbora Slovenije in po pooblastilu Gospodarskega sveta v Beogradu: 

Gospodarska zadruga v  

Negovi30, Kmetijska blagovna zadruga pri Sv. Juriju ob Ščavnici31 in » Kmetijska 

nakupovalna in prodajna zadruga Zveza kmetijskih podružnic v okraju ljutomerskem v 

Radencih « 32. 

Konec leta 1946 so bili v register vpisani Okrajni mlini v Žepovcih (upravnik Franc 

Ankerst), Tratah (upravnik Anton Dolamič), Apačah (upravnik Jože Zalokar) in Konjišču 

(upravnik Alojz Gorjak),  Okrajna oljarna Apače (upravnik Karl Rihtaršič)mesnica KLO 

Žepovci in okrajna žaga Trate (Anton Dolamič)33. 

Leta 1947 so v okraju potekale vse aktivnosti na področju kmetijstva v zvezi s prvim 

petletnim planom (1947 - 1951)34, ki je za radgonski okraj zahteval tudi poskusno pridelavo 

sladkorne pese, kjer bi se naj doseglo pridelek 21 ton/ha ter v infrastrukturi modernizacijo  

ceste Maribor – Gornja Radgona, ki je bila tudi pomembna za plasiranje kmetijskih pridelkov 

na bližja trga v Maribor in na Ptuj. 

Poseben zakon je agrarne skupnosti razglasil za » občeljudsko imovino, brez ozira na 

vpis v zemljiško knjigo…in nepremično premoženje z vsemi k njemu spadajočimi pritiklinami, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

28 Uradni list, št. 40/46 (1.6.1946); dokončno izbrisana iz registra 7.10.1946 
29  Uradni list, št. 42/46 (8.6.1946); dokončno izbrisana iz registra 10.8.1946 
30  Uradni list, št. 37/46 (18.5.1946) 
31  Uradni list, št. 37/46 (18.5.1946)  
32  Uradni list, št. 37/46 (18.5.1946) 
 (33  Uradni list, št. 80/46 (28.12.1946)   

	  	  	  	  	  	  

34 Uradni list, št. 31/47 (2.8.1947); zakon o petletnem planu za razvoj narodnega gospodarstva LRS v letih 1947  
    do 1951; Primerjaj: Jože Prinčič,Slovensko gospodarstvo v drugi Jugoslaviji, Ljubljana 1997 in Zdenko Čepič,  
    Agrarna reforma in kolonizacija v Sloveniji 1945 – 1948, Maribor 1995 
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premičninami in pravicami in premično premoženje ter pravica do paše,lesa,gozdnih 

pridelkov in podobno »35. 

Že pred sprejetjem petletnega plana in žetvijo je bilo določeno s posebnim 

pravilnikom, da je radgonski okraj določen kot eden od žitorodnih predelov in bil uvrščen v 

ravninski oz. 1. okoliš36.Okrajna oljarna v Apačah je bila v priviligiranem elektroenergetskem 

položaju,ker je bila uvrščena v skupino A v živilski industriji ter tako ni bila deležna redukcij 

električne energije37. 

V letu 1948  je bilo izdanih za republiko kot tudi za radgonski okraj veliko zakonov, 

uredb in odločb na področju kmetijskega gospodarstva38, ki so centralno – plansko urejale te 

dejavnosti.  

V okrajnem pomenu je bil ustanovljen Okrajni magazin Radgona,ki je bil zadolžen za  

nakup in prodajo na drobno ter na debelo vseh vrst poljedelskih, industrijskih, industrijsko-

prehrambenih in ostalih industrijskih proizvodov široke ljudske potrošnje 39. Glavna direkcija 

republiških gospodarstev LRS pa je ustanovila v Gornji Radgoni marca 1948 » Republiška 

kmetijska gospodarstva Slovenije – Radgona ».Direktor je postal ing. Ivan Saksida, pomočnik 

je bil Andrej Kovačič, glavni računovodja pa Franjo Stanovšek.40.  

Poverjeništvo za finance pri OLO Radgona je julija 1948 ustanovilo Okrajno državno 

posestvo OLO Radgona, s sedežem v Črešnjevcih št. 38. Njen poslovni predmet je bilo » 

vzorno in načrtno pridelovanje poljedelskih in vinogradniških pridelkov, vzorno sadjarstvo, 

reja plemenske živine in ureditev rejskega središča za štajerske kokoši «. Podjetje so zastopali 

Stanislav Škof,ki je bil istočasno predsednik OLO, Branko Zadravec (tajnik OLO Radgona) in 

Peter Rižnar, upravnik posestva v Črešnjevcih41 ter v jeseni istega leta še Okrajno državno 

podjetje mlin, oljarna in žaga Apače – Črnci, s sedežem v Apačah (upravnik je bil Franc 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

35  Uradni list, št. 52/47 (20.12.1947); Zakon o agrarnih skupnostih; npr. agrarna skupnost v Hrastje - Moti   
      
36  Uradni list, št. 19/47(10.5.1947); Pravilnik o izvajanju uredbe o odkupu žita na območjih LRS (v žitorodnih  
     predelih) 
37  Uradni list, št. 47/47 (15.11.1947); Uredba o omejitvi porabe električne energije na območju LRS. 
38 Uradni list, št. 10/48 (24.2.1948); Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v LRS (prečiščeno besedilo), 
    Uradni list, št. 23/48 (25.5.1948); Odločba o prodaji kmetijskih pridelkov na trgih večjih potrošniških središč, 
    Uradni list, št. 27/48 (22.6.1948); Uredba o ukinitvi Glavne direkcije republiških gozdnih gospodarstev LRS, 
    Uradni list, št. 43/48 (14.10.1948);Odredba o ureditvi prometa s krompirjem do konca obveznega in  
    pogodbenega odkupa, 
    Uradni list, št. 47/48 ( 9.11.1948); Odločba o sklepanju kupnih in prodajnih pogodb za vino in vinski mošt, 
    Uradni list, št. 48/48 (11.11.1948); Uredba o odkupu fižola, prosa in ajde v gospodarskem letu 1948/1949 
39  Uradni list, št. 15/48 (6.4.1948)	  
.40 Uradni list, št. 15/48 (6.4.1948) 
41  Uradni list, št. 32/48 (27.7.1948) 
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Petek)42 in septembra Okrajno državno posestvo Trate za » pridelovanje poljskih pridelkov, 

gojitev in selekcijo živine, gojitev sadjarstva in vrtnarstva », ki ga je vodil upravnik Franc 

Gornjec43. 

Dotedanja Okrajna poslovna zveza nabavno – prodajnih zadrug v Gornji Radgoni , se 

je, na podlagi novih pravil (sprejeta 25.4.1948), preimenovala v « Okrajno zvezo kmetijskih 

zadrug za okraj Radgona,z.z.o.j. v Gornji Radgoni » in je  bil imenovani tudi nov deset 

članski upravni odbor44. 

Do maja 1948 so bile ustanovljene še tri KOZA in sicer: v Negovi45, Okoslavcih46,in 

Segovcih47 . V KOZA Toneta Tomšiča v Podgorju48 in KOZA Matija Gubec v Stogovcih49 pa 

so bili imenovani novi člani obeh upravnih odborov. 

Vzporedno z delujočimi KOZA v okraju je bilo v letu 1948 v radgonskem okraju 

ustanovljenih kar 35 Kmetijskih zadrug z omejenim jamstvom (z.o.j.), ki so jih vodili 

predsedniki in sicer v krajih: Stara gora (Jakob Lupša)50, Cogetinci (Franc Žmavc)51, Gornja 

Radgona ( Oto Robinšek)52,Lutverci (Franc Bogataj)53, Spodnja Ščavnica (Lovro Jagerič)54, 

Lokavec (Ivan Žlender)55, Podgorje (Franc Režonja)56, Sveti Jurij ob Ščavnici (Stanko 

Žabot)57, Ivanjci( Alfred Pirher)58, Rožički vrh (Anton Markovič)59, Segovci (Alojz 

Kopina)60, Kapela (Ivan Ajlec in Franc Vrtačič)61, Trate (Pavla Zajc)62, Zgornja Ščavnica 

(Anton Župec)63, Rački vrh – Murščak (Ivan Štuhec)64, Apače (Vinko Uhan)65,Cerkvenjak 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

42  Uradni list, št. 42/48 (28.9.1948) 
43  Uradni list, št. 43/48 (14.10.1948) 
44   Uradni list, št. 50/48 (23.11.1948) 
45  Uradni list, št. 21/48  (11.6.1948), ustanovljena 16.4.1948  
46  Uradni list, št. 22/48 (18.5..1948), ustanovljena 12.2.1948 
47  Uradni list, št. 27/48 (22.6.1948), ustanovljena 15.3.1948 
48  Uradni list, št, 32/48 (27.7.1948), imenovan nov, tričlanski upravni odbor- predsednik Anton Puhek 
49  Uradni list, št. 36/48 (24.8.1948), imenovan novi ,sedem članski upravni odbor- predsednik Štefan Maršič 
50  Uradni list, št. 27/48 (22.6.1948), ustanovljena 4.4.1948  
51  Uradni list, št. 28/48 (29.6.1948), ustanovljena 15.3.1948  
52  Uradni list, št. 28/48 (29.6.1948), ustanovljena 17.5.1948 
53  Uradni list, št. 28/48 (29.6.1948), ustanovljena 23.4.1948  
54  Uradni list, št. 28/48 (29.6.1948), ustanovljena 24.4.1948	  	  
55  Uradni list, št. 29/48 (6.7.1948), ustanovljena 4.3.1948 
56  Uradni list, št. 29./48 (6.7.1948), ustanovljena 3.3.1948  
57  Uradni list, št. 29/48 (6.7.1948), ustanovljena 15.2.1948  
58  Uradni list, št. 31/48 (20.7.1948), ustanovljena 4.4.1948  
59  Uradni list, št. 31/48 (20.7.1948) , ustanovljena 14.3.1948 
60  Uradni list, št. 31/48 (20.7.1948), ustanovljena 3.6.1948  
61  Uradni list, št. 32/48 (27.7.1948), ustanovljena 4.4.1948 – predsednika Ivan Ajlec in Franc Vrtačič od 
2.9.1948 
62  Uradni list, št. 32/48 (27.7.1948), ustanovljena 2.6.1948  
63  Uradni list, št. 32/48 (27.7.19489, ustanovljena 30.5.1948  
64  Uradni list, št. 35/48 (17.8.1948), ustanovljena 4.4.1948 
65  Uradni list, št. 36/48 (24.8.1948), ustanovljena 18.4.1948  
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(Marko Bezjak)66, Črešnjevci (Franjo Škof)67, Črnci (Matko Zemljič)68, Dražen vrh (Ivan 

Plaznik)69, Drvanja (Andrej Rupnik)70, Sovjak (Boris Knez)71, Stogovci (Jože Rus)72, Ledinek 

(Valentin Žugman)73,Šratovci- Mele74, Brengova (Franc Fekonja)75, Hrastje- Mota (Alojz 

Trajbarič)76, Ivanjševci (Janez Bračič)77, Negova (Ivan Kosar)78, Slatina Radenci (Franc 

Zemljič)79, Župetinci (Franc Žitek)80, Velka (Janez Gungl)81, Žice (Vinko Sever)82 Benedikt 

(Slavko Klobasa)83 in Janžev vrh (Anton Budja)84.  

Naloge teh zadrug so bile: 1. oskrbovanje svojih članov s vsemi potrebnimi potrošnimi 

predmeti, 2. odkup v svojem okolišu vseh kmetijskih pridelkov in izdelkov  v skladu s 

postavljenim načrtom z dobro oskrbo mest in industrijskih središč, 3. pospeševanje vseh 

panog  kmetijskega gospodarstva na svojem področju (poljedelstvo,živinoreja, sadjarstvo, 

vinogradništvo,čebelarstvo,gojitev industrijskih in drugih kultur,gozdarstvo, domačo obrt, 

itd.), 4. uvajanje naprednejših tehničnih in agronomskih metod v kmetijstvu – nabava 

kmetijskih strojev,umetnih gnojil,ustanavljanje ambulant za živino,plemenilne 

postaje,selekcijo živine,graditev silosov,organizacija semenske službe,gojitev sadnih,gozdnih 

in drugih sadik, itd. 5. organizacija predelave kmetijskih pridelkov, 6. zbiranje kmečkih 

prihrankov v obliki hranilnih vlog in notranjih posojil za ustvarjanje obratnih sredstev in 

podeljevanje kreditov svojim članom, 7. skrb za gospodarski strokovni ter kulturni in 

prosvetni dvig vseh prebivalcev svojega okoliša, strokovna in politična predavanja v svojem 

zadružnem domu, razstave,predvajanje filmov, gojitev fizkulture ter ustanovitev svoje 

knjižnice. Zadružni delež je znašal 150 din in je jamstvo omejeno. Vsak zadružnik je jamčil 

še z desetkratnim zneskom vpisanih obveznih deležev. Zadrugo je zastopal upravni odbor 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

66  Uradni list, št. 37/48 (31.8.1948), ustanovljena 4.4.1948  
67  Uradni list, št. 37/48 (31.8.1948), ustanovljena 2.5.1948  
68  Uradni list, št. 37/48 (31.8.1948), ustanovljena aprila 1948  
69  Uradni list, št. 37/48 (31.8.1948), ustanovljena 14.5.1948  
70  Uradni list, št. 37/48 (31.8.19489, ustanovljena 6.6.1948  
71  Uradni list, št. 37/48 (31.8.1948), ustanovljena 28.4.1948  
72  Uradni list, št. 37/48 (31.8.1948), ustanovljena 24.4.1948  
73  Uradni list, št. 37/48 (31.8.1948), ustanovljena 27.5.1948  
74  Uradni list, št. 37/48 (31.8.1948), ustanovljena 23.4.1948  
75  Uradni list, št. 38/48 (7.9.1948), ustanovljena 30.5.1948  
76  Uradni list, št. 38/48 (7.9.1948), ustanovljena 12.4.1948  
77  Uradni list, št. 38/48 (7.9.1948), ustanovljena 4.4.1948 
78  Uradni list, št..38/48 (7.9.1948), ustanovljena 4.4.1948  
79  Uradni list, št. 38/48 (7.9.19489, ustanovljena 22.4.1948  
80  Uradni list, št. 38/48 (7.9.1948), ustanovljena 27.5.1948  
81  Uradni list, št. 38/48 (7.9.1948), ustanovljena 11.4.1948  
82  Uradni list, št. 38/48 (7.9.1948), ustanovljena 16.5.1948  
83  Uradni list, št. 39/48 (9.9.1948), ustanovljena 27.5.1948  
84  Uradni list, št. 47/48 (9.11.1948), ustanovljena 27.5.1948	  	  
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petih članov, s predsednikom, tajnikom in člani. Zadruge so bile ustanovljene na skupščini, za 

nedoločen čas ter registrirane in vpisane pri okrožnem sodišču v Mariboru85. 

NAPROZA pri Sveti Ani v Slovenskih goricah, ki je bila ustanovljena maja 1946, je 

bila, po dobrih dveh letih delovanja, izbrisana iz registra v jeseni 194886, kot tudi dokončen 

izbris, po dveletnem postopku še « Kmetijska nakupovalna in prodajna zadruga Zveze 

kmetijskih podružnic v okraju ljutomerskem, z.z.o.j. v likvidaciji 87».  

Od septembra do konca leta 1948 je v okraju razsajala nalezljiva bolezen ohromelost 

prašičev, na kar je prebivalstvo opozorilo pristojno kmetijsko ministrstvo LRS88.  

V letu 1949  je republiška oblast izdala spet veliko odločb in ukazov s katerimi je 

strogo regulirala kmetijsko politiko, tudi v radgonskem okraju. Ministrstvo za kmetijstvo in 

Ministrstvo za trgovino in preskrbo sta izdali Odločbo o določitvi prašičerejskih rajonov v 

republiki, med katerimi je bil tudi radgonski okraj, uvrščen skupaj z ozemlji okrajev Celje 

mesto,Lendava,Ljubljana mesto, Ljutomer, Maribor mesto, Maribor okolica, Murska Sobota, 

in Ptuj89.  

Naslednji mesec je bila izdana Odločba o določitvi živinorejskih rajonov in o normah 

po katerih se bo določala obvezna oddaja v posameznih rajonih. Tako so bile predpisane 

norme glede na rajon (1.-6-) in velikost obdelovalnih površin: 90. Radgonski okraj je spadal v 

prvi živinorejski rajon. Predpisane so bile norme za 1 ha kmetijske površine 

(njive,vrtovi,vinogradi, sadovnjaki, travniki in pašniki) za skupno količino žive teže živine 

(govedo,drobnica,debeli in mršavi prašiči), ki jo je bilo dolžno prodati posamezno kmečko 

gospodarstvo na podlagi uredbe o obveznem odkupu živine v letu 1949. Tako so bile norme 

naslednje: 2-3 ha (24-33 kg). 3-5 ha (33-45 kg), 5-8 ha (45-66 kg), 8-10 ha (66-78 kg), 10-15 

ha (78-96 kg) in nad 15 ha ( 96-112 kg). KLO so lahko določili nižjo ali višjo letno obveznost 

nad določenimi normami, upoštevajoč pri tem okoliščine iz Uredbe o obveznem odkupu 

živine v letu 194991. 

Avgusta je bila izdana Uredba o odkupu krompirja v gospodarskem letu 1949/1950. 

Po njej so bili dolžni pridelovalci krompirja prodati državi določene količine in sorte 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

85  Uradni list, št. 28/48 (29.6.1948); primer za Kmetijsko zadrugo z.o.j. v Spodnji Ščavnici, glej  op.št. 51. 
86  Uradni list, št. 44/48 (19.10.1948); opomba v registru ob izbrisu :Zaradi prenehanja delovanja, ker je bila  
     izvedena  decentralizacija «   
87  Uradni list, št. 32/48 (27.7.1948), izbris 14.5.1948, glej tudi op..št. 31(z.z.o.j.= zadruga z omejenim 
jamstvom) 
88 Uradni listi, št. 41/48 (21.9.1948),  45/48 (26.10.1948) in 54/48 (21.12.1948) 
89  Uradni list, št. 3/49 (18.1.1949)	  

90  Uradni list, št. 6/49 (15.2.1949);  
91  Uradni list FLRJ, št. 6-36/49 
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krompirja po cenah, ki jih bo določila vlada LRS. Hektarski donos je ocenila posebna 

krajevna komisija ob dozorevanju krompirja. Radgonski okraj je bil uvrščen v prvi agrarni 

rajon. Tržni presežek je  ugotavljal krajevni izvršni odbor,po tem, ko je odbil in upošteval od 

ugotovljenega pridelka lastne potrebe pridelovalca. Posamezno kmečko gospodarstvo je lahko 

obremenil z nižjimi ali višjimi količinami kot so bile predpisane norme. Le- te so bile: za 

lastne potrebe je lahko gospodinjstvo obdržalo do 130 kg krompirja na osebo, za krmljenje 

živine: za pitanega prašiča, ki ga je bilo gospodinjstvo dolžno oddati državi (do 200 kg), za 

mršavega prašiča (do 80 kg), za seme 2000 kg za hektar zasajenih površin s krompirjem. 

KLO je bil zadolžen , da morajo pridelovalci v tem prvem rajonu državi prodati naslednje 

odstotke pridelanega krompirja, zopet glede na velikost zasajenih površin: do 2 ha (do 50 %), 

od 2-3 ha (50-70 %), od 3-5 ha (60-80  %) in nad 5 ha (70-95 %)92.  

Republika je močno povečevala svoj centralistično – planski vpliv in je določila za 

Okrajno državno posestvo v Črešnjevcih93, Okrajno podjetje za promet z živino, mesom, 

mlekom, jajci in perutnino v Radgoni ter Okrajno podjetje za odkup kmetijskih pridelkov v 

Radgoni94, da postanejo podjetja republiškega pomena. S posebnim ukazom je republika 

razglasila, iz radgonskega okraja, za podjetja oblastnega pomena okrajna mlina (Trate in 

Črnci-Apače) in krajevne mline (Žepovci, Hrastje- Mota in Konjišče)95. Uveden je  bil 

postopek za likvidacijo 18 trgovskih odsekov kmetijskih zadrug in sta Okrajna zveza 

kmetijskih zadrug v Gornji Radgoni ter likvidacijski odbor pozvala vse upnike in dolžnike k 

plačilu in izterjavi obveznosti96. 

Tudi oblastno (mariborska oblast) se je povečala centralizacija saj so bila ustanovljena 

tri taka podjetja: Oblastno podjetje za odkup sadja in zelenjave v Mariboru ,  Oblastno 

podjetje za odkup vina in drugih alkoholnih pijač Maribor in Oblastno podjetje za odkup 

mleka,mlečnih izdelkov, jajc, perutnine in divjačine iz Murske Sobote ki pa so imele 

podružnice tudi v Gornji Radgoni97. 

OLO Gornja Radgona je ustanovil aprila 1949 » Okrajno podjetje za odkup kmetijskih 

pridelkov, Radgona », ki pa ni smelo odkupovati živine, mleka, jajc in perutnine. Upravnik 

podjetja je bil Franc Vodenik98. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

92  Uradni list, št. 25/49 (16.8.1949);  
93  Uradni list, št. 17/49 (24.5.1949) 
94  Uradni list, št. 26/49 (30.8.1949) 
95  Uradni list, št. 39/49 (27.12.1949) 
c96  Uradni list, št. 27/49 (6.9.1949); zadruge: Apače,Žepovci,Podgorje,Lutverci,Janžev vrh,Negova,Lokavec,  
     Dražen vrh,Segovci,Nasova,Žice,Ivanjševci,Police,Orehovci,Šratovci-Mele,Brengova,Župetinci in Drvanja. 
97  Uradni list, št. 37/49 (6.12.1949) 
98  Uradni list, št. 13/49 (19.4.1949), vpis 5.4.1949 v register. 
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V letu 1949 so bile ustanovljene še štiri KOZA: » Tihomir » Benedikt v Slovenskih 

goricah (predsednik Janez Zemljič)99, Črešnjevci (predsednik Franc Marinič)100, » Miha 

Marinko » v Janhovi (predsednik Janez Debeljak)101 in Cerkvenjak (predsednik Jožef 

Paluc)102. Pri omenjenih KOZA je bil drugačen, glede na KOZA iz prejšnjih let, način 

združevanja zemlje v zadrugo; zadružniki so vložili v zadrugo svojo zemljo, razen ohišja kot 

zakup. Zemlja je ostala njihova last in zanjo jim zadruga plačuje zakupnino po sklepu zbora, 

vendar ne več kot 80 % od skupnih letnih dohodkov zadruge po odtegnitvi skladov. Razen 

zemlje so vložili zadružniki v zadrugo gospodarske zgradbe, ki ohišju niso potrebne, inventar, 

vprežno in plemensko živino, živinske krme in semen, potrebnih za ohišje. Vse vloženo v 

zadrugo je postalo last zadruge, ki izplača zadružnikom na podlagi ocenitve ugotovljeno 

vrednost v določenem roku.       

V začetku leta 1949 je bila ustanovljena še Kmetijska zadruga z. o. j. v Policah 

(predsednik Franc Iskra)103, v likvidacijo pa je bila junija poslana NAPROZA v Apačah 
104KLO Murščak je ustanovil Krajevno ekonomijo Murščak, ki je bila zadolžena za »zgledno 

in načrtno poljedelstvo in vinogradništvo, gojitev živine,sadjarstva in vrtnarstva »(upravnik 

Anton Fras)105, KLO Radgona pa Krajevno ekonomijo, KLO Radgona, za » obdelovanje 

zemlje zaradi preskrbe z zelenjavo in živinoreja« (poslovodja Janko Smodiš)106.  

V pomladi 1949 je kmetijstvo v okraju prizadela sezonsko nadležna bolezen, 

ohromelost prašičev107 in v jeseni  sadjarstvo ameriški kapar108. 

Za vsa ta podjetja in za podeželje je  bila potrebna elektrifikacija. Radgonski okraj se 

je priključil na elektrarno Fala in je tako odpadla dotedanja, oz. že predvojna, dobava 

električne energije iz sosednje Avstrije. Do konca leta je bilo zgrajenih v okraju 6 

transformatorskih postaj, načrtovali so izgradnjo še devetih novih. Tako so v letu 1949 

elektriko dobile vasi Mele, Šratovci, Police, Črnci in Žepovci, planirali pa so še za druge vasi 

na Apaškem polju: Drobtinci, Stogovci, Podgorje in Vratja vas. Glavni vzrok za počasnejšo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

99  Uradni list, št. 24/49 (9.8.1949), ustanovljena 9.3.1949 
100  Uradni list, št. 25/49 (16.8.1949);ustanovljena 8.7.1949 
101  Uradni list, št. 29/49 (27.9.1949), ustanovljena 24.4.1949 
102  Uradni list, št. 34/49 (29.10.1949),ustanovljena 7.6.1949 
103  Uradni list, št. 5/49 (8.2.1¸949); vpis v register 24.2.1949 
104 Uradni list, št. 17/49 (24.5.1949), poziv likvidacijskega odbora za poravnavo dolgov do 15.6.1949 
105  Uradni list, št. 21/49 (6.7.1949), vpis v register 25.6.1949 
106  Uradni list, št. 38/49 (14.12.1949), vpis v register 1.12.1949 
107  Uradni listi, št. 7/49 (22.2.1949), 10/49 (22.3.1949) in 14/49 (26.4.1949), tudi 8/50 (februar) in 1/50 (marec) 
108  Uradni list, št. 27/49 (6.9.1949), tudi 29/50 (september1950) 
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elektrifikacijo je bilo pomanjkanje električnega materiala. Od elektrifikacije si je največ 

obetalo zadružno kmetijstvo na apaškem območju109 

Med najpomembnejšimi podjetji v okraju je nedvomno bilo podjetje Slatina Radenci. 

Dnevno so natočili 13.500 do 14.000 steklenic mineralne vode. V eni uri so napolnili do 950 

steklenic (tri vrste: 1,4 litra, 1 liter in 0,5 litra). Delavci so delali v dveh izmenah,  od 5. do 13. 

ure in od 13. do 21. ure. Steklenice so,zavarovane s slamo, razpošiljali v lesenih zabojih. V 

podjetju je bilo organiziranih 12 brigad (4 v obratu Radenci, 5 v obratu Boračeva in 3 v obratu 

Petanjci). Delo je bilo normirano, za brigado v Radencih 6800 steklenic v izmeni, etiketiranje 

13.000 steklenic in za pakiranje v skladišču 110 zabojev. V Boračevi, kjer je bil obrat 

najmodernejše opremljen je bila norma 8000 steklenic, v Petanjcih pa le 5100 steklenic. Plani 

so se praviloma presegali dnevno do 50 %, v skladišču v Boračevi pa sta dva udarnika 

presegala normo celo do 70 % dnevno. Brigade so med seboj tekmovale, bile so motivirane in 

nagrajene – mesečna prehodna zastavica za najboljšo brigado, z denarjem 3.500 din in 

tekstilnim blagom. Najboljši posameznik v podjetju je dobil nagrado 500 din . Delavci, člani 

sindikata v podjetju, so opravili tudi preko 3200 udarniških ur pri gradnji industrijskega 

železniškega tira Radenci – Boračeva. Udarnika sta postala Jože Grah in Franc Horvat 110 

V Zdravilišču Slatina Radenci je sezona trajala le šest mesecev,od 1. maja do 31 

oktobra. Gostje so bili člani sindikata, zveze borcev, vojni invalidi,oskrbovanci socialnega 

zavarovanja in prosvetni delavci, po 15. septembru pa je bilo zdravilišče odprto še za ostale 

goste. Cene so bile nižje za člane sindikata in višje za zasebnike. Nudili so še  zdravstvene 

usluge (kopeli,masaže,elektroterapije),šport (namizni tenis. odbojka in šah) ter glasbeno in 

plesno zabavo (zdraviliški orkester v letnem paviljonu in zvečer v kavarni od 20. do 23,30 ure 

ter gostovanja ljubljanske Filharmonije petkrat letno). Kapaciteta zdravilišča je bila le 244 

ležišč, v avgustu je bilo povprečno dnevno 420 gostov. Podjetje je imelo 102 zaposlena, 14 

manj kot jim je po planu bilo dovoljeno in so s tako ekipo, ki je bila razdeljena v 11 brigad, ob 

polletju presegli načrtovani finančni plan za 32 % in plan nočitev za 24 %. Za celotno sezono 

so načrtovali sprejem okoli 1400 gostov.  Podjetje je ustanovilo lastno kmetijsko posestvo  in 

pridelovali krompir (4350 kg), pšenico (3500 kg), rž (3000 kg) in ječmen (3600 kg) ter redili 

105 svinj, 19 krav in imeli tri pare konjev. Načrtovali so gradnjo svinjakov za 200 svinj do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

109  Ljudski glas, št. 1/50 85.1.1950) ; primerjaj: Jože Holc, Elektrifikacija in njen razvoj,v: in Prlekija:spominski  
       zbornik ob desetletnici osvoboditve, Ljutomer 1955, str. 89-96  
110  Ljudski glas, št. 28/49 (1.9.1949) in št. 29/49 (8.9.1949) 
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konca septembra. Z udarniškim delom so gradili v zdravilišču nov vodovod za vse hotele, 

restavracijo in pralnico111. 

Tudi radgonska opekarna » je bila vzoren kolektiv » saj je že konec oktobra prekoračil 

od lanskega leta za 32,8 % povišan plan pri produkciji surove opeke za 110,7 % in pri strešni 

opeki za 100, % ter plan žgane opeke že v sredini decembra prekoračen za 7,5 %.Z nekaterimi 

tehničnimi izboljšavami (npr. betonske steze za prevoz opeke) so dosegli boljše rezultate in 

delavcem olajšali delo, ko so udarniško opravili 4860 delovnih ur prostovoljnega dela. Ob 

dosegu plana je bilo v podjetju 12 delavcev razglašenih za udarnike, 44 pa jih je bilo 

pohvaljenih, eden je bil proglašen za racionalizatorja. V podjetju so poskrbeli tudi za gradnjo 

stanovanj za delavce in njihovo strokovno izobraževanje112.  

V letu 1950 se je nadaljevalo s planskim gospodarstvom in so bili izdane številne 

uredbe ,odločbe in ukazi na področju kmetijskega gospodarstva: Uredba o odkupu fižola v 

letu 1950/51, po kateri so bili zavezanci kmetijska gospodarstva z več kot 1 ha obdelovalne 

zemlje,kmečke obdelovalne zadruge in zadružne ekonomije113, Uredba o odkupu krompirja v 

gospodarskem letu 1950/51. Radgonski okraj je spadal v prvi poljedelski rajon, kjer so bili še 

zavezanci, isti kot v prejšnji uredbi o odkupu fižola, imeli določene norme na  1 ha 

obdelovalne površine  glede na velikost skupine obdelovalnih površin. Tako je bila določena 

naslednja lestvica obveznosti:1-2 ha (do 300 kg), 2-3 ha (180-600 kg), 3-5 ha (190-900 kg), 5-

8 ha  (270-1800 kg), 8-10 ha (370-1800 kg),10-15 ha (480-2400 kg) in nad 15 ha 560-3000 

kg) 114.  

Spomladi 1950 sta bili izdani Odločba o določitvi okolišev in normah za odkup fižola- 

Radgonski okraj je bil uvrščen v prvi okoliš in zavezancem so bile določene norme  na 1 ha 

obdelovalne površine glede na velikost skupine po obdelovalni površini: 1-2 ha (do 7 kg), 2-3 

ha (3-7 kg), 3-5 ha (6-20 kg), 5-8 ha (9-27 kg), 8-10 ha (12-35 kg), 10-15 ha (17-42 kg) in nad 

15 ha (23 – 55 kg)115 in Odločba o določitvi odkupnih rajonov za odkup volne, kjer j bil okraj 

ponovno v prvem rajonu in je zavezancem bila določena količina od 600 do 1.100 gramov 

volne116. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

111  Ljudski glas, št. 29/49 (8.9.1949) 
112  Ljudski glas, št. 1/50 (5.1.1950) 
113  Uradni list, št. 14/50 (25.4.1950); količine po uredbi je določal Izvršilni odbor pristojnega KLO 
114  Uradni list, št. 25/50 (25.4.1950) 
115  Uradni list, št. 17 (23.5.1950) 
116  Uradni list, št. 14/50 (25.4.1950); jezersko-solčavske ovce težjega tipa in izvenpasemsko področje 
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Poleti 1950 je centralna oblast izdala Odločbo o okoliših in normah za določanje 

obvezne prodaje mesa, mršavih prašičev in masti v letu 1950117. Radgonski okraj je bil pri 

prodaji mesa in  mršavih prašičev uvrščen v prvi okoliš, pri masti pa v prvi okoliš njegovi 

nižinski predeli ter v drugi okoliš njegovi višinski predeli. Pri določanju konkretne obveznosti 

zavezanca se je moralo upoštevati sedem dejavnikov in sicer : 1. dejansko število živine, 2. 

izkoriščanje državne in zadružne paše, 3. gospodarska moč družine, 4. pogoji za gojitev in 

rejo na gospodarstvu, 5. ali je živinoreja edini, glavni ali postranski vir dohodkov, 6. potreba 

gospodarstva po delovni, molzni ali plemenski živini in 7. število članov gospodarstva in 

njihova delovna moč.   

Ministrstvo za kmetijstvo LRS je skupaj s Plansko komisijo LRS izdalo avgusta 

Odločbo o normativih živine za OKO in o odstotku letnega prirastka za posamezne okraje 

oziroma rajone:118. Odločba je nalagala KOZA v radgonskem okraju potrebno število 

goved,prašičev in ovac na 100 ha kmetijske oz. orne površine ter minimalni prirastek lastne 

zadružne črede goved, prašičev in ovac ( živinski sklad: goveda 58,prašiči 135, prirastek. 

Govedo 18 % in prašiči 38 %). 

V letu 1950 so bile v register vpisane še tri KOZA, Lokavec – Rožengrund 

(predsednik Martin Kovač)119, Spodnja Ščavnica (predsednik Ivan Lempl)120 in »Toneta 

Tomšiča« v Podgorju (predsednik Ciril Lampreht)121, Trate (predsednik Franc Voler)122. 

KOZA » Edvarda Kardelja » v Apačah, »Matija Gubca« v Stogovcih in Negovi123 so bile 

preurejene v nove oblike in dobile nove upravne odbore s predsedniki. 

Okrajno državno podjetje mlin, oljarna in žaga Apače-Črnci in Okrajni mlin Trate sta 

bila aprila 1950 izbrisana iz registra zaradi reorganizacije in delnega prehoda pod druge 

operativno-upravno vodstvo, Trate pa zaradi prehoda v sklop državnih gospodarskih podjetij 

oblastnega pomena124. 

Ljudski odbor mariborske oblasti  je ustanovil Oblastno mlinsko podjetje Murska 

Sobota, i je imelo v svojem sestavu tudi obrate iz radgonskega okraja (Trate, Apače, Konjišče, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

117  Uradni list, št. 18/50 (6.6.1950) 
118  Uradni list, št. 27/50 (31.8.1950) 
          
119 Uradni list, št. 17/50 (23.5.1950),ustanovljena 31.12.1949 
120  Uradni list, št.17/50 (23.5.1950), ustanovljena 30.12.1949 
121  Uradni list, št. 17/50 (23.5.1950), na zboru 29.1.1950 sprejeta nova pravila 
122  Uradni list, št. 18/50 (6.6.1950), ustanovljena 27.2.1950 
123 Uradni list, št. 27/50 (31.8.1950), Apače (nova pravila-zadruga 4. oblike, 15.8.1949), predsednik Jožef  
      Mahne), Stogovci (nova pravila  - zadruga 4. oblike, 28.5.1950), predsednik Anton Bernard in Negova (nova    
      pravila – zadruga 2. oblike,25.8.1949), predsednik Jožef Vakaj 
124 Uradni list, št. 13/50 (18.4.1950); Apače-Črnci (izbris 4.4.1950 in Trate (izbris 5.4.1950 ) 
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Hrastje-Mota in Žepovci)ravnatelj podjetja je bil Anton Mitković125. Republiško kmetijsko 

gospodarstvo Slovenije - Radgona je bila z odločbo vlade LRS poslana v začetku leta v 

likvidacijo in za likvidatorja sta bila postavljena Tone Škvarc in Zdravko Živec126.  

V Ljubljani je bila junija 1950 ustanovljena Republiška zveza kmetijskih zadrug LRS 

in je vključevala tudi Okrajno zvezo kmetijskih zadrug radgonskega okraja (OZKZ Radgona) 

ter je njen predsednik Franc Kavčič postal član upravnega odbora republiške zveze127. 

Okrajni ljudski odbor je ustanovil Okrajno podjetje za odkup artiklov živalske in 

rastlinske proizvodnje ter živine v Gornji Radgoni. Upravnik je postal Franc Vodenik128. 

Vinogradniška zadruga Ptujska cesta pri Gornji Radgoni je marca 1950 bila z novimi 

pravili in imenom Vinogradniška obdelovalna zadruga Ptujska cesta (IV. tip) vpisana v 

register pri okrožnem sodišču v Mariboru. Predsednik je postal Franc Strah129. 

Radgonski okraj je ustanovil konec leta 1950 podjetje Sklad za mehanizacijo in 

investicijsko graditev zadružnega kmetijstva v Radgoni, ki je imel nalogo » vzdrževanje in 

razdeljevanje traktorjev, kmetijskih strojev in orodja kmetijskim obdelovalnim zadrugam, skrb 

za proizvodnjo in nabavo materiala ter gradnje zadružnih objektov, pomoč kmetijskim 

obdelovalnim zadrugam v vsem njihovem poslovanju ». Direktor je postal Franjo Korošak130. 

V register so bili vpisani še Krajevni mlin Hrastje- Mota (upravnik Alojz Vrbanjšček) 

in Krajevni mlin Žepovce (upravnik Franc Žunič), ki sta ju ustanovila pristojna KLO  konec 

leta 1950131 in Krajevni mlin Konjišče (upravnik Stanko Vrabelj)132. 

Spomladi 1950 leta sta bili v register vpisani dve pomembni podjetji, ki ju je 

ustanovila vlada LRS, oz. njeno kmetijsko ministrstvo: Živinorejsko-poljedelsko 

gospodarstvo Črnci in Vinogradniško gospodarstvo Gornja Radgona, ki sta imeli enak 

predmet poslovanja » ……….. kmetijska proizvodnja, vnovčevanje proizvodov v 

nepredelanem ali predelanem stanju ter sklepanje in opravljanje vseh zadev, ki so v zvezi s 

proizvodnjo ali vnovčevanjem .Direktor v črncih je bil Matko zemljič, v Gornji Radgoni pa 

Tone Škvarc» 133  Okrajno državno posestvo Trate je Okrajni ljudski odbor Radgona marca 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

125  Uradni list, št. 14/50 (25.4.1950) 
126  Uradni list, št. 17/50 (23.5.1950),odločba 22.2.1950, 
127  Uradni list, št. 20/50 (21.6.1950) 
128  Uradni list, št. 26/50 (24.8.1950) 
129  Radni list, št. 32/50 (24.10.1950), nova pravila (23.3.1950) 
130  Uradni list, št. 37/50 (12.12.1950) 
131  Uradni list, št. 37/50 (132.12.1950); mlin v Hrastje- Moti je bil že v likvidaciji v začetku leta 1950;Hrastje – 
       Mota, št. 9 in Žepovci,št. 98  
132  Uradni list, št. 38/50 (21.12.1950), ustanovitelj KLO Stogovci 
133  Uradni list, št. 12/50 (11.4.1950) 
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1950 dal izbrisati iz registra » zaradi likvidacije ter prenosa v last Doma onemoglih na Tratah 

kot ekonomija «134. 

Ob koncu leta so obračun dela podali tudi v radgonski Obrtni zbornici, ki je sicer bila 

ustanovljena šele avgusta. V zbornico je bilo vključenih 280 obrtnikov, predvsem iz 

privatnega sektorja, iz vseh poklicev. Med obrtniki v državnih in zadružnih obratih ni bilo 

večjega zanimanja za vključitev v zbornico. V zbornici je obstajala pomanjkljiva evidenca o 

obrtnih delavnicah (ni bilo gotovo ali obstoji opekarna v Negovi !?), zato je tudi plačevanje 

članarine bilo slabše. Višina članarine je bila za včlanjenega obrtnika povprečno 300 din 

mesečno, obstajale pa so tri plačilne kategorije, glede na zmogljivost obratov. V zbornici so 

zbrali že preko 67.000 din članarine. Izven okrajnega centra oz. Gornje Radgone je bilo precej 

nezadovoljstva in kritike dela obrtne zbornice, predvsem mizarji so opozarjali na špekulacije 

in visoke cene pri razdeljevanju mizarske surovine šelak ( naravna smola, živalskega izvora, 

ki se uporablja za lakiranje lesa) ter na številno šušmarstvo, predvsem na območju 

Cerkvenjaka (krojači in čevljarji).V zbornici so se zavzeli za dostojne plače poslovodij 

zadružnih in državnih obratov; poslovodja čevljarske delavnice  KLO Radenci je imel npr. 

plačo 3200 din mesečno. Kritični so bili tudi do tim, popoldanskega dela, predvsem zidarjev 

državnih in zadružnih obratov, na kmetih, kar so označili za družbeno škodljiv pojav, » ker 

delajo za svoj žep «.Predsednika zbornice Jožeta Klopčiča so zadolžili, da končno najde 

primerne prostore za delo okrajne obrtne zbornice, ki se stiska oziroma gostuje na sestankih 

pri posameznih obrtnikih135          

Leto 1950 je bilo, kot lahko razberemo iz predstavljenega, leto velikih organizacijskih 

sprememb v kmetijstvu, saj je bilo glede na prejšnja leta veliko likvidacij, 

izbrisov,preureditev in le manjšega števila vpisov novih gospodarskih subjektov v registre, 

tako od KLO,OLO, oblastnih in republiških organov. 

 

2. 3. 1. 2. Neagrarne dejavnosti v obdobju 1945 – 1950 

 

Prvo povojno leto, 1945, v organizacijskem smislu ni prineslo ustanavljanja 

pomembnih novih nekmetijskih subjektov. Predvojna meščanska šola v Gornji Radgoni, 

ustanovljena v šolskem letu 1938/1939, je bila z državno uredbo ukinjena136, ustanovljena pa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

134  Uradni list, št. 10/50 (21.3.1950) 
135  Ljudski glas, št. 52/50 (28.12.1950) 
136  Uradni list, št. 24/45 (8.8.1945); Uredba o ukinitvi meščanskih šol; o meščanski šoli glej: Drago Novak,  
      Prlekija, Ljubljana 1987, str. 30 - 31 
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s šolskim letom 1945/1946 mešana nižja gimnazija z 1.-4. razredom, s pričetkom pouka 15. 

oktobra. Ta ureditev je pomenila, da so ti razredi bili kot pozneje 5 -8. razred osemletne 

šole137. S posebno uredbo138 so bile dane možnosti, da se lahko ustanovijo ljudske knjižnice 

na sedežu vsakega krajevnega NOO, kar se je potem počasi uvajalo tudi v radgonskem okraju, 

tudi kot zahteva pri delovanju vsake KOZA. 

Ukinjena je bila notarska služba v republiki, tako tudi notariat znanega 

gornjeradgonskega notarja Hinka Požuna v Gornji Radgoni, na Spodnjem Grisu139. 

Glede na obmejni položaj okraja proti Avstriji je bila v Gornji Radgoni  na podlagi 

posebne odločbe Ministrstva za finance Beograda140 postavljena carinarnica z vsemi 

carinskimi oddelki, kot so 6. aprila 1941 že poslovali. 

Vrhovna oblast v Beogradu je za ureditev mezd  in plač delavcev in nameščencev v 

državnih gospodarskih in zasebnih ustanovah in organizacijah , s posebnim pravilnikom141 

razvrstila kraj Radgono v Sloveniji v drugi draginjski razred, med 55 kraji.  

Ministrica za socialno politiko je izdala uredbo142, s katero je začasno uredila njihov 

socialni status in  pravice ter dolžnosti delodajalca – vinogradnika do viničarja (plačilo v 

denarju in naturalijah). Predsedstvo SNOS pa je uredbo nadgradilo v zvezi z agrarno reformo 

s posebnim zakonom143, ko je razlastilo posestva, ki so jih obdelovali koloni in viničarji. Tako 

so bili podani pogoji za nastanek novega vaškega polproletariata. 

Konec leta je Okrajno sodišče v Gornji Radgoni objavilo seznam 12 oseb, za katere je 

bil uveden zaplembeni postopek njihovih nepremičnin (posestva, stavbe, id.) in premičnin, 

med njimi je bil tudi lastnik slatinskega podjetja v Radencih in okolici dr. Anton Šarič. Šarič 

je bil rojen 1896 v Lovincu v Liki  - umrl 3.4.1945 144. 

Kot eno najpomembnejših podjetij v okraju je delovalo že omenjeno slatinsko podjetje 

v Slatina Radencih, ki mu je z odločbo145 Ministrstvo za trgovino in preskrbo poleti 1945 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

137  Uradni list, št. 33/45 (8.9.1945); Uredba ministrstva za prosveto o gimnazijah v šolskem letu 1945/46,;  
       Primerjaj Aleš Gabrič, Šolstvo na Slovenskem v letih 1945 – 1951 v : Zbornik za zgodovino šolstva in  
       prosvete 24,Ljubljana 1991 
138  Uradni list, št. 37/45 (22.9.1945);Uredba ministrstva za prosveto o ljudskih knjižnicah 
139 Uradni list, št. 47/45 (15.12.1945); Razglas Okrožnega sodišča v Mariboru 
140  Uradni list  DFJ, št. 43 (22.6.1945); Odločba o otvoritvi carinskega inšpektorata in glavnih carinarnic na  
       ozemlju Slovenije 
141  Uradni list DFJ, št. 35 (25.5.1945); Pravilnik o začasni razvrstitvi krajev po draginjskih razredih 
142  Uradni list, št. 50/45 (7.11.1945); Uredba o začasni ureditvi prejemkov viničarjev 
143  Uradni list, št. 62/45 (19.12.1945); Zakon o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo koloni in viničarji. 
144  Uradni list, št. 50/45 (29.12.1945); glej seznam oseb pri poglavju Sodstvo v okraju Radgona 
145  Uradni list, št. 29/45 (25.8.1945), Odločba o cenah mineralne vode 
        



65 

določilo cene mineralne vode: » 1 liter:  3,60 din  za upravo, 4,50 trgovina na debelo in 6 din 

trgovina na drobno ». 

Za finančno delovanje na ožjem, izrazito kmečkem, območju okraja, je bila 

ustanovljena jeseni 1945 Hranilnica in posojilnica, zadruga z neomejenim jamstvom v Svetem 

Juriju ob Ščavnici, s sedežem v Vidmu št. 13146. Zadruga je imela tri temeljne naloge:a) da 

sprejema in obrestuje hranilne vloge na knjižice in na tekoče račune, b) da pridobiva nadaljnja 

potrebna denarna sredstva z najemanjem kredita, c) da daje svojim članom posojila za 

primerno nizke cene in skrbi tudi za vnovčenje kmetskih pridelkov. Zadružni delež je znašal 5 

dinarjev in se je moral plačati ob vstopu v zadrugo. Vsak zadružnik je jamčil z vso svojo 

lastnino. Upravni odbor so sestavljali predsednik,tajnik, blagajnik in šest članov, vsi so bili po 

socialnem statusu posestniki z območja Svetega Jurija ob Ščavnici in okolice. 

V letu  1946 sta bili proglašeni kot gospodarski podjetji  republiškega pomena 

Tiskarna Panonija v Gornji Radgoni147 in » Korošec Franc - trgovinska dejavnost « , konec 

novembra148.  

Konec leta je  bila vpisana v register državnih gospodarskih podjetij, že leta 1924 od 

trške občine Gornja Radgona ustanovljena Hranilnica in posojilnica. Zdaj je bila organizacija 

prilagojena predpisom splošnega zakona o ureditvi in delovanju kreditnega sistema z odločbo 

OKLO Gor. Radgona in z novim imenom Hranilnica v Gornji Radgoni. Organizirala je 

ljudsko varčevanje v svojem območju, zbirala prihranke po vložnih knjižicah in vloge po 

tekočih računih, negovala in širila smisel za hranjenje  ter opravljala vse denarne in kreditne 

posle, ki so spadali v področje hranilnic. Hranilnico je vodil bivši notar Hinko Požun s 

sodelavci ( Marica Korošec, Avgust Berlan, Jože Hrastelj in Franc Perkič) 149 .    

V istem času (10.10.1946) je bila poslana v likvidacijo zadruga » Volksbank » v Gornji 

Radgoni, za kar je dal pobudo Iniciativni zadružni odbor za Slovenijo. Za likvidatorje so bili 

postavljeni zadružna uradnika in revizor iz Ljubljane, z le enim domačinom150 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

146  Uradni list, št. 39/45 (17.11.1945)-priloga; Prejšnji naslov je bil Hranilnica in posojilnica pri Sv .Juriju ob  
       Ščavnici, zadruga z neomejenim jamstvom, nova pravila sprejeta na skupščini 21.10.1945, napaka  
       »omejeno jamstvo« v pravilno » neomejeno jamstvo » je  bilo popravljeno v Uradnem listu, št. 47/45  
       (15.12.1945)-priloga; Uradni popravek ; predsednik je bil Ivan Korošec, posestnik iz Čakove.   
147  Uradni list, št. 60/46 812.9.1946); Ukaz o določitvi gospodarskih podjetij republiškega pomena- Priloga 
148  Uradni list, št. 76/46 (30.11.1946); Ukaz o določitvi gospodarskih podjetij republiškega značaja 
149  Uradni list, št. 80/46 (28.12.1946) 
150  Uradni list, št. 76/46 (30.11.1946); Poziv upnikom in dolžnikom,poslovni lokal Volksbanke je bil v prostorih  
       Posojilnice v Gornji Radgoni; član likvidatorskega odbora je kot domačin bil Ciril Grosičar kot » delegat  
       Volksbank «, Slatina Radenci 
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OLO je ustanovil tudi Okrajno gradbeno podjetje » RAGRAD » v Radgoni, za 

izvrševanje vseh gradbenih del, gradnjo novih stavb, regulacijskih del na rekah in potokih ter 

gradnjo objektov na obstoječih komunikacijah. Podjetje je vodil Franc Berk151. 

Cestna infrastruktura v okraju je bila relativno dobro razvita in so nekatere ceste 

spadale v zvezni in republiški pomen ( Maribor - Gornja Radgona – Monošter, Rogatec – Ptuj 

– Gornja Radgona, Ormož – Ljutomer – Radenci – Gornja Radgona –Apače) in jih je 

upravljala Direkcija za ceste v Ljubljani, ostale so bile do konca leta predane v vzdrževanje 

okrajnemu ljudskemu odboru152. 

V jeseni 1946 je bila s posebnim pravilnikom izrecno dana možnost, da se v okraju 

ustanovi pomožna reševalna postaja, ena izmed le šestih v mariborskem okrožju153 

Konec leta 1946 so bile vpisane v register še Gostilna KLO Apače (poslovodkinja 

Antonija Benčina)  Kovačnici KLO Ivanjševci (poslovodja Franc Strajnšak) in KLO 

Grabonoš (poslovodja Janez Kocmut), Okrajna mizarska delavnica Črnci (upravnik Franc 

Žabot) ter Okrajna opekarna Gornja Radgona (pooblaščen Andrej Trdina) 154.  

V okraju je bil zelo razvit sektor na področju trgovine in obrtnih dejavnosti. Trgovin 

na drobno je bilo kar 43, od tega kar 36 z mešanim blagom, 35 gostiln, 7 pekarn, 39 

čevljarjev, 15 kolarjev, 27 kovačev in 5 podkovnih kovačev, 14 krojačev, 4 mesarji, 29 

mizarjev, 13 mlatilničarjev, 25 mlinarjev, 16 šivilj, 7 sedlarjev, 7 sodarjev, 6 tesarjev, 8 

kleparjev, 3 zidarji, 3 avtomehaniki, 3 ključavničarji, 4 frizerji- brivci, 3 soboslikarji, 2 

žagarja in cementarja ter dimnikar, pogrebnik, oljar, vrvar, studenčar, lončar, tiskarnar, usnjar, 

vulkanizer, urar-draguljar, fotograf in slaščičar155  

V večjih državnih obratih v okraju je bilo zaposlenih naslednje število delavcev: 

Zdravilišče Slatina Radenci (235), Petanjska slatina (39), Opekarna Gornja Radgona (73), 

Državno posestvo Gornja Radgona (198), Državno posestvo Kapela (270), Državno posestvo 

Črnci (22), Okrajni mlin Trate (9), Okrajni mlin Apače (8), Okrajna mizarska delavnica 

Apače (12) in Gozdna uprava Negova (9) ter v privatnem gradbenem podjetju Nemec (19)156. 

V okraju je bilo 14 osnovnih šol z naslednjim številom učencev v prvih in drugih 

razredih: Gornja Radgona (129+130), Apače (93+97), Slatina Radenci (31+45), Kapela 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

151  Uradni list, št. 80/46 (28.12.1946) 
152  Uradni list, št. 78/46 818.12.1946), Odredba o reorganizaciji cestno-vzdrževalne službe 
153  Uradni list, št. 61/46 (13.9.1946) 
154  Uradni list, št. 80/46 (28.12.1946) 
155  Jože Rogan, Življenje in delo v okraju Gornja Radgona od 9. maja 1945 do leta 1950, v Glasilo 
Zgodovinskega  
       društva Gornja Radgona, letnik XII, (2005), št. 1-2, str. 44 – 52 (dalje:J. Rogan) 
156  J. Rogan, str. 44 
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(73+93), Sveti Jurij ob Ščavnici (69+80), Sveti Anton v Slovenskih goricah (62+90), Negova 

(79+75), Sveti Benedikt v Slovenskih goricah (79+67), Spodnja Ščavnica (35+41), Marja 

Snežna (73+54), Sveta Sna v Slovenskih goricah (91+107), Sveti duh na Stari gori (44+77), 

Lokavec (49+25) in Stogovci (115+63). Skupaj je obiskovalo prvi razred 1022 in drugi razred 

1044 učencev.     Učenci osnovne šole v Negovi so z zbiranjem in prodajo bukovega žira (85 

kg), hrastovega želoda (35kg) in hrastovih šišk (24 kg) Gozdni upravi Negova in NAPROZA  

nakupili šolske potrebščine revnejšim sošolcem. V vseh ostalih osnovnih šolah v okraju so 

učenci (2302) nabrali 937 kg bukovega žira  in izkupiček uporabili za nakup šolskih 

potrebščin za siromašnejše učence157 

V letu 1947 je bilo uvedenih le malo novosti na področju negospodarstva; za radijske 

sprejemnike je bilo potrebno letno plačati naročnino 480 din158.  Ministrstvo za ljudsko 

zdravje ni dalo več direktne možnosti, da se v okraju ustanovi tim. pomožna reševalna 

postaja- najbližji sta bili v Murski Soboti in Ljutomeru ter glavna v Mariboru159, čeprav je 

septembra 1946 to že dovolilo, sedaj pa je to bilo težje doseči. 

Za delovanje trgovin v okraju so bili za trgovska podjetja na drobno  določeni štirje 

dostavni pasovi, glede na njihovo oddaljenost od najbližje železniške postaje. Glede na te 

pasove so bili upravičeni določanja popustov in pribitkov (marže). Lestvica je imela štiri 

pasove: 1.pas (do 5 km), 2. pas (5-20 km), 3. pas (20-50 km) in 4. pas (nad 50 km)160. V 

okraju je potekala železniška proga od Ljutomera do Gornje Radgone s tremi postajami v 

okraju (Gornja Radgona, Slatina Radenci in Hrastje – Mota).  

V Zdravilišču v Slatina Radencih, kjer so bile redne, predvsem ob koncu tedna, 

glasbene prireditve v njeni kavarni,ki je bila uvrščena v rang gostinskih lokalov in različnih 

razredov. Za uporabo radijskih aparatov oz. njihove glasbe je bila Slatina Radenci uvrščena v 

sezoni v prvi ter izven sezone v 3. razred. Tako je moralo zdravilišče plačevati v času 

turistične sezone mesečno 200 din in izven sezone le 50 din omenjenega povračila 161. 

Kontrola meril in plemenitih kovin iz Maribora je imela za radgonski okraj svojo 

izpostavo v Gornji Radgoni in sicer za kontrolo sodov, kar je bilo glede na izrazita 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

157 J. Rogan, str. 37 
158 Uradni list, št. 9/47 (22.2.1947); Odločba Vlade LRS  
159  Uradni list, št. 12/47 (15.3.1947); Pravilnik o organizaciji reševalnih postaj 
160  Uradni list, št. 18 (3.5.1947); Odločba - Ministrstvo za trgovino in preskrbo LRS 
161  Uradni list, št. 26/47 (28.6.1947); Pravilnik o povračilih imetnikom avtorskih pravic za izvajanje in  
       predvajanje književnih in umetniških del. 
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vinogradniška območja (Radgonsko- Kapelske gorice) smiselno za državna, okrajna in 

zadružna podjetja ter za zasebne vinogradnike162. 

Kljub že izvajani elektrifikaciji, tudi podeželja v okraju, je v jeseni izšla uredba  

Ministrstva za industrijo, rudarstvo in elektrogospodarstvo  LRS, o omejitvi porabe električne 

energije na celotnem ozemlju republike. Iz morebitnih redukcij je bila izvzeta le Okrajna 

oljarna v Apačah, vsi ostali potrošniki pa so bili uvrščeni v skupine B, C in D (ni bilo 

dovoljeno kuhanje in gretje z el. energijo ter delo s kmetijskimi stroji na električni pogon)163 . 

V letu 1948 je v januarju šla v dokončno likvidacijo » Volksbank » iz Gornje Radgone 

z le  domačimi likvidatorji (Ciril Grosičar, Vlado Pogačnik, Andrej Trdina in Cilka Gobec),  

za razliko od začetega postopka oktobra 1946164. 

Spomladi so bili objavljeni dela prosti dnevi v republiki, ob upoštevanju izjem ter ob 

šestdnevnem delavniku. V LRS je  bilo šest prostih dni (1. januar, 27. april, 1. maj, 29. 

november in 25. december) in morebiti še tisti, ki jih je ali še bo razglasila zvezna vlada165. 

Ustanavljala so se in vpisovala v register podjetja: Okrajni magazin Radgona, ki ga je  

ustanovil OLO Radgona z nalogo, da nakupuje in prodaja na debelo in na drobno vse vrste 

poljedelskih, pridelkov, zalaga državni in privatni sektor z navedenim blagom166  in 

Invalidsko  podjetje » Krojaštvo « Gornja Radgona, ki jo je ustanovil Okrajni odbor vojaških 

vojnih invalidov iz Gornje Radgone, poslovodja pa je bil Leopold Irgolič167  .  

Tudi osrednja republiška oblast je nadaljevala z določitvijo podjetij pomembnih za 

zvezno in republiško gospodarstvo; na področju usnjarske industrije (usnjarna Mihaela 

Dermote iz Sv. Jurija ob Ščavnici), žagarske industrije (žaga Karel Perko v Ivanjcih in žaga 

Franc Caf v Sv. Benediktu v Slovenskih goricah), lastniki prevoznih sredstev (Matija 

Domanjko iz Hrastje- Mote) in skladišča (Franc Korošec, Jože Hrastelj, Jože Škrlec, vsi iz 

Gornje. Radgone ter Marija Probst iz Lutverc)168. 

Tudi KLO so ustanavljali nove delovne obrate ali jih delno spreminjali. Tako so 

ustanovili: Gostilna KLO Sv. Jurij ob Ščavnici (poslovodja Edvard Hojs), Okrajna gostilna 

Slatina Radenci (poslovodkinja Rozalija Paternoster)169. Pri Sv. juriju ob čavnici so ustanovili 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

162 Uradni list, št. 42/47 (11.10.1047); Odredba o delovnem področju, sedežu in krajevni pristojnosti organov za  
       preizkušanje in kontrolo meril in čistine predmetov iz plemenitih kovin v LRS 
163  Uradni list, št. 47/47 (15. 11.1947); Uredba o omejitvi porabe električne energije na območju LRS 
164  Uradni list, št. 3/48 (20.1.1948) 
165  Uradni list, št. 13/48 (23.3.1948) 
166  Uradni list, št. 15/48 (6.4.1949) 
167  Uradni list, št. 16/48 (13.4.1948) 
168  Uradni list, št. 19/48 (30.4.1948); Ukaz  
169  Uradni list, št. 23/48 (25.4.1948) 
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Mesnico KLO Sv. Jurij ob Ščavnici, za nakup in klanje živine ter prodajo mesa in mesnih 

izdelkov (poslovodja Edvard Hojs)170, v Hrastje Moti Krojaško-šiviljska delavnica KLO 

(poslovodkinja Otilija Muršič), Krajevna krojačnica Apače (poslovodja Jože Amon), 

Krajevno šiviljska - krojaška delavnica Kapela (poslovodja Franc Trstenjak) in Čevljarnica 

Trate (poslovodja Ivan Molih)171. Krojaško šiviljsko delavnico KLO Sv. Jurij ob Ščavnici je 

vodila poslovodkinja Marija Kolarič in Krajevno pekarno KLO Radenci poslovodja Franc 

Tramšek172. Krajevno kovačnico KLO Benedikt je upravljal Jožef Mavrič173, Krajevni 

frizerski Salon v Slatina Radencih, ki je bil v kompleksu zdravilišča, pa poslovodkinja Ivana 

Farič174. Poslovodja Franc Škerjanc je vodil Krajevno čevljarsko delavnico KLO Stara 

gora175. Postavljeni so bili novi poslovodje v Krajevni krojaški šiviljski delavnici Kapela 

(Franc Kežman), Krajevni soboslikarski in pleskarskem podjetju Radgona (Henrik Jaušovec) 

in v Gostilni Lutverci (Alojz Novak)176. Krajevno gostilno Benedikt je vodila poslovodkinja 

Ivanka Rojko177, Krajevno gostilno KLO na Velki, ki je izdajala tudi prenočišča, pa 

poslovodkinja Marija Oman178. Krajevno čevljarsko delavnico v Slatina Radencih je upravljal 

poslovodja Jožef Rola179, Krajevno krojaško in šiviljsko delavnico v  

Negovi pa poslovodja Alojz Slana in Krajevno sodarsko delavnico v Paričjaku 

upravnik Matija Šic, novi poslovodje pri Krojaško –šiviljski delavnici Sv. Jurij o Ščavnici pa 

je postal Jožef Borko180. Novi poslovodje so bili postavljeni tudi pri Krajevni čevljarnici Trate  

(Jožef Balažič) in Invalidskem podjetju »Krojaštvo« v Gornji Radgoni (Alojz Fujs)181 

Kot zelo pomembno podjetje je bilo s sklepom OLO Gornja Radgona 12. maja 1948 

ustanovljeno in vpisano v register Krajevno podjetje KLO Gornja Radgona » Elektro – radio 

« Radgona. Naloge podjetja so bile nakup in prodaja električnega in radijskega materiala, 

popravilo električnih in radijskih aparatov, izdelovanje električnih in radijskih naprav in 

električne instalacije v Gornji Radgoni in okolici. Sedež podjetja je bil v Jurkovičevi ulici št. 

1, poslovodja pa je bil Zvonimir Klemenčič182. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

170  Uradni list, št. 25/48 (8.6.1948) 
171  Uradni list, št. 26/48 (15.6.1948); Hrastje - Mota, št. 18, Apače,št. 10, Kapela, št. 53. 
172  Uradni list, št. 27/49 (22.6.1948), Videm , št. 13 in; Radenci, št. 30  
173  Uradni list, št. 26/48 (15.6.1948), Benedikt, št. 5 
174  Uradni list, št. 29/48 (6.7.1948) 
175  Uradni list, št. 38/48 (7.9.1948)  
176  Uradni list, št. 49/48 (14.8.1948); Kapelski Vrh, št. 9,Lutverci , št. 35 
177  Uradni list, št. 42/48 (28.9.1948), Benedikt, št. 8 
178  Uradni list, št. 33/48 (3.8.1949), Velka, št. 181 
179  Uradni list, št. 44/48 (19.10.1948) 
180  Uradni list, št. 49/48 (16.11.1948), Negova, št. 17, Paričjak, št. 28 
181  Uradni list, št. 54/48 (21.12.1948) 
182  Uradni list, št. 25/48 (8.6.1948) 
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OLO je ustanovil, s sedežem na Lackovi št. 4 v Gornji Radgoni,podjetje Vulkanizacija 

krajevnih podjetij KLO G. Radgona, z nalogo nakupov in prodaje manjših vulkanizerskih 

potrebščin ter popravila vseh v vulkanizersko stroko spadajočih del, v delovnem območju trga 

in okolice Gornja Radgona. Poslovodja podjetja je bil Mirko Njivar183. 

Aprila 1948 je bila ustanovljena Potrošniška zadruga z o.j. v Gornji Radgoni ( 

zadružni delež 150 din),ki jo je vodil predsednik Mirko Plešovnik, maja pa še Okrajna obrtno 

nabavno-prodajna zadruga z o. j. v Gornji Radgoni (zadružni delež 500 din) s predsednikom 

Ludvikom slugo 184. V jeseni sta bili ustanovljeni Gostilna krajevnih gospodarskih podjetij 

Gornja Radgona na Jurkovičevi ulici 7 (poslovodja Avgust Berlan) in Krajevna avto-strojna 

mehanična delavnica KLO Gornja Radgona, ki je imela nalogo nakup potrebnega materiala za 

planska in neplanska dela v panogi avto-strojne,mehanične in ključavničarske stroke ter 

popravila te stroke. Delavnico je vodil Franc Košar185. 

V novembru 1948 je prišlo do veliko izbrisov  podjetij iz registrov, že pred tem je bila 

izbrisana Okrajna žaga Gornja Radgona zaradi prenehanja obratovanja186  izbrisana je bila 

Gostilna krajevnih gospodarskih podjetij Gornja Radgona,Jurkovičeva 7, ustanovljena pred 

tremi meseci, ker je prešla v sklop Okrajne delavske in uslužbenske restavracije, pa tudi 

Trgovina z mešanim blagom v Gornji Radgoni in še Trgovina z usnjem in čevljarskimi 

potrebščinami Gornja Radgona, Kerenčičeva ulica2, saj sta obe bili vključeni v Okrajni 

magazin Gornja Radgona187. Izbrisane so še bile Krajevna čevljarska delavnica v Brengovi, 

zaradi opustitve dejavnosti188 , Krajevna mizarska delavnica Lutverci, zaradi prenehanja in 

Mesnica KLO Žepovci, zaradi likvidacije podjetja189. Slatina Radenci so bili  zaradi svojega 

že priznanega slovesa z mineralno vodo in zdravilnimi kopelmi uvrščeni med deset 

zdraviliško - turističnih krajev v republiki ter štirje kraji iz radgonskega okraja med 

klimatsko-turistične kraje (Gornja Radgona, Kapela, Marija Snežna in Sveti Jurij ob 

Ščavnici). 

Elektrifikacija v okraju, predvsem kampanja po vaseh, je pred tem v poletju 1948 

prinesla tudi ustanovitev podjetja Državne elektrarne Slovenije oz. DES s sedežem v 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

.183  Uradni list, št. 29748 (26.7.1948) 
184  Uradni list, št. 31/48 (20.7.1948) 
185  Uradni list, št. 38/49 (7.8.1948)  
186 Uradni list, št. 41/48 (21.9.1948) 
187  Uradni list, št. 49/48 (16.11.1948) 
188  Uradni list, št. 51/48 (30.11.1948), sedež Brengova št. 80 
189  Uradni list, št. 54/48 821.12.1948) 
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Ljubljani ter njeno direkcijo za mariborsko okrožje, kjer je med petimi obrati bil tudi obrat 

DES Gornja Radgona190. 

Za mejno reko Muro je skrbela Uprava za regulacijo rek in melioracije v Gornji 

Radgoni (med domačini tudi imenovana Murska regulacija),ki je imela svojo stavbo tik ob 

rečnem bregu, blizu porušenega železniškega mostu čez Muro191. 

Tudi v letu 1949 so KLO ustanavljali in ukinjali oziroma reformirali podjetja. KLO 

Gornja Radgona je ustanovil Upravo zgradb v okrajnem središču, ki je imela nalogo 

vzdrževanja stanovanjskega fonda, popravljanja stavb in opravljanja potrebnih obrtnih del. 

Sedež podjetja je bil v Gornji Radgoni, Kardeljeva 5, upravnik pa je postal Jožko Škafar192, 

KLO Murščak je ustanovil obrat za izdelovanje in popravljanje obutve, vodil pa ga je 

poslovodja Ivan Perša193. Ustanovljeni sta bili Krajevna usnjarna Sv. Jurij ob Ščavnici  

(poslovodja Franc Klemenčič) in Krajevno obnovitveno in gradbeno podjetje Hrastje – Mota 

(upravnik Hinko Štrajhar)194. 

Ustanovljenih je bilo sedem javnih tehtnic, v Benediktu (poslovodkinja Marija Žigert) 

in Sv. Juriju ob Ščavnici (poslovodkinja Marija Stanjko)195, v Apačah ( upravnik Franc 

Golob) Slatina Radencih (Anton Frater), na Tratah (poslovodkinja Anica Stanek)196, v 

Ivanjcih (poslovodja Alfred Pirher)197 in v Gornji Radgoni (poslovodja Josip Revelante)198. 

Pristojni KLO so ustanovili Krajevno remontno podjetje Benedikt, za opravljanje 

zidarskih, lesarskih in mizarskih del (poslovodja Martin Križan)199, pri Svetem Juriju ob 

Ščavnici  

Krajevno mehanično delavnico (poslovodja Jožef Kocuvan)200 in Okrajno 

avtoprevozniško podjetje v Gornji Radgoni (upravnik Franc Irgolič)201 ter Okrajno žago v 

Ivanjcih (upravnik Leopold Kozar)202. 

V Slatina Radencih sta delovali Krajevna poljska opekarna (upravnik Anton Frater) in 

Krajevna krojaška delavnica (poslovodja Štefan Sraka)203. Zdraviliško – gostinsko podjetje 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

190  Uradni list, št. 29/48 (6.7.1948) 
191  Uradni list, št. 51/48 (30.11.1948)  
192  Uradni list, št 7/49 (22.2.1949).  
193  Uradni list, št. 8/49 (1.3.1949), sedež Murščak št. 54 
194  Uradni list, št. 12/49 (12.4.1949), Biserjane št. 3 
195  Uradni list, št. 16/49 (13.5.1949) 
196  Uradni list, št. 17/49 (24.5.1949) 
197  Uradni list, št. 19/49 (14.6.1949) 
198  Uradni list, št. 22/49 (19.7.1949) 
199 Uradni list, št. 17/49 (24.5.1949) 
200  Uradni list, št. 20/49 (28.6.1949) 
201  Uradni list, št. 19/49 (14.6.1949) 
202  Uradni list, št. 13/49 (19.4.1949) 
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Radenska Slatina je doživelo menjavo ravnatelja, ko je Borisa cunderja zamenjal Stane 

Šmajdl204. Slatinsko podjetje Radenska Slatina  je oktobra 1949 prevzela v vodenje Glavna 

direkcija živilske industrije LRS pri Ministrstvu za industrijo LRS205. 

Veliko je bilo izbrisov podjetij zaradi ukinitve dejavnosti ali prehoda le-teh v druge 

organizacijske oblike ter številne menjave ljudi, ki so vodili podjetja ali bili pooblaščeni za 

podpisovanje uradnih, predvsem finančnih poslov. Izrisana je bila Čevljarnica KLO Galušak 

zaradi združitve s Krajevno čevljarnico na Stari gori206,Krajevna avto-strojna mehanična 

delavnica v Gornji Radgoni  se je združila z novoustanovljenim podjetjem Uprava zgradb 

Radgona207, Invalidsko podjetje » Krojaštvo « iz Gornje Radgone je prešlo v sklop Državnih 

gospodarskih podjetij KLO Gornja Radgona208 , Okrajna opekarna v Gornji Radgoni je 

postalo podjetje republiškega pomena209, ukinila pa je oktobra poslovanje tudi Krajevna 

šiviljska delavnica v Hrastje - Moti210. 

Spremembe je lokalna oblast izvedla v nekaterih podjetjih; V Okrajni delavski in 

uslužbenski menzi v Gornji Radgoni (upravnik podjetja Avgust Berlan, Stanko Osterc kot 

upravnik ekonomije in Ivan Štrafela, ki je bil istočasno poverjenik za trgovino in preskrbo pri 

OLO Radgona)  in v Vulkanizaciji krajevnih gospodarskih podjetij Gornja Radgona (začasni 

poslovodja Mirko Erman namesto dotedanjega Mirka Njivarja) so postavili novi vodstvi in pri 

slednjem celo zamenjali osebo, predsednika KLO Gornja Radgona, a vzrok njegove 

zamenjave ni znan211. V Gornji Radgoni je delovala Gostilna krajevnih podjetij, ki jo je vodil 

poslovodja Rudolf Koler s knjigovodjem Antonom Mohorjem in Francem Kurbosom, ki je bil 

sicer tajnik KLO Gornja Radgona212. Na Stari gori je v Krajevni krojaško-šiviljska delavnica 

bil poslovodja Konrad Žajdela213, v Paričjaku pa poslovodja Jože Koniček v Krajevni 

čevljarski delavnici214, v Benediktu poslovodkinja Zinka Žigert v Krajevni šiviljski 

delavnici215in v Radencih uprvanbik Ivan družin v Krajevni krojaško-šiviljski delavnici216. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

203  Uradni list, št. 21/49 (5.7.1949) 
204  Uradni list, št. 17/49 (24.5.1949) 
205  Uradni list, št. 34/49 829.10.1949) 
206  Uradni list, št. 3/49 (18.1.1949) 
207  Uradni list, št. 7/49 (22.2.1949) 
208  Uradni list, št. 20/49 (28.6.1949) 
209  Uradni list, št. 21/49 (5.7.1949) Ukaz o določitvi državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena za  
       podjetja  republiškega pomena 
210  Uradni list, št. 36/49 (22.11.1949) 
211  Uradni list, št. 21/49 (5.7.1949) sedež podjetja v Gornji Radgoni, Jurkovičeva 7 
212  Uradni list, št. 24749 (9.8.1949) 
213  Uradni list, št. 25/49 (16.8.1949);sedež, Stara gora, št. 13 
214  Uradni list, št. 30/49 (4.10.1949) 
215  Uradni list, št. 31/49 (11.10.1949), sedež Benedikt št. 3 
216  Uradni list, št. 39/49 (27.12.1949) 
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V okrajni mizarski delavnici v Apačah, kjer je bilo zaposlenih 50 delavcev so uvedli 

obrat lesne sušilnice, kar so označili za novatorsko pridobitev v podjetju. Po planu za 

naslednje leto naj bi se razširili  in pridobili bivšo privatno mizarsko delavnico v Gornji 

Radgoni. Podjetje je ob koncu leta razglasilo 8 udarnikov in jih 12 pohvalilo, Anton Zver in 

Franc Lorbek pa sta bila predlagana, da bosta proglašena za dvakratna udarnika 217. 

V okraju je bila pomembna že omenjena železniška proga Ljutomer – Gornja 

Radgona, predvsem za večja gospodarska podjetja (Slatinsko podjetje, kmetijske zadruge, 

državna kmetijska posestva) in potniški promet, s štirimi dnevnimi prihodi in odhodi v Gornjo 

Radgono218. Gornja Radgona je bila povezana z Mariborom in Cmurekom (Trate) tudi z redno 

avtobusno progo, a le z po eno povratno dnevno vožnjo219. 

V okraju ni bilo prave oz. močne industrije, bil je pa plan vključevanja delovne sile v 

industrijo (4226 delavcev). Temu pozivu se je odzvalo le 1473 delavcev oz. le 28,7 % od 

planiranega števila, od tega je bilo vključenih v domača podjetja (lokalnega in republiškega 

značaja) 329 delavcev, izven okraja, v rudarstvo, gradnjo in industrijo,pa je odšlo 1181 

delavcev. Pri tem zbiranju rezervne delovne sile so se najbolj izkazali KLO 

Galušak,Benedikt, Zbigovci in v Apaški dolini, slabše pa KLO Drvanja,Ivanjševci,Stavešinci, 

Velka ter center Cerkvenjak, ki so plan kratko malo prezrli. Je pa prihajalo v praksi pri 

zaposlovanju delavcev do zlorab, predvsem pri izkoriščanju dela hlapcev in dekel pri velikih 

kmetih, kar pa je oblast strogo kaznovala220.  

V sredini leta 1950 je izšel pomemben Zakon o obrtništvu221, ki je urejal celovito to 

dejavnost, saj je priznaval državne obrtne obrate in delavnice, obrtniške zadruge, obrtne 

delavnice družbenih in zadružnih organizacij ter zasebne obrtnike. 

V register so bila vpisane, zaradi sprememb uradnih oseb. likvidacije ali drugih 

vzrokov podjetja: Potrošniška zadruga z o.j. v Gornji Radgoni- uveden postopek 

likvidacije222Slatinsko podjetje Radenska Slatina je prešlo pod operativno upravljanje 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

217  Ljudski glas, št. 7/50 (16.2.1950) 
218  Ljudski glas, glasilo OF obmurskih okrajev, Murska Sobota ( v nad.. Ljudski glas),št. 13/49 ( 19.5.1949);  
       poletni vozni red : odhodi iz G. Radgone (4,25; 7,01; 13,57 in 18,20), odhodi iz Ljutomera (6,00; 9,11; 
15,20;, 
       21,53) 
219  Ljudski glas, št. 13/49 (19.5.1949); Maribor – Cmurek - G. Radgona (14,30 – 17,20 in obratno 7,15 - 9,47) in 
       Cmurek – G. Radgona (6,10 – 6,52 in obratno 18,28 – 19,10) 
220  Ljudski glas, št. 5/50 (2.2.1950) 
221  Uradni list, št. 20750 (21.6.1950), vsebuje pojme »obrtni vajenec,obrtni pomočnik,obrtni mojster«  ter   
       zakonska pravila celotnega poslovanja v obrtništvu 
222  Uradni list, št. 8/50 (25.2.1950), sklep občnega zbora 31.1.1950 o likvidaciji 
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Komiteja za turizem in gostinstvo pri vladi LRS223. Konec oktobra 1950 je isto podjetje 

menjalo odgovorno osebo v računovodstvu - Aleksandra Kuhariča je zamenjala Krista 

Košenina224, Krajevna gostilna Slatina Radenci pa je prešla v privatni zakup225. 

V registrih so bila v tem letu še vpisana podjetja: Krajevna opekarna v Benediktu, za 

izdelovanje zidne opeke in sušenje sadja, s poslovodjem Martinom Križanom 226,Dom 

onemoglih v Gornji Radgoni227 in na Tratah228, Poljska opekarna KLO Zgornja Ščavnica 

(poslovodja Adolf Ferk)229 V Gornji Radgoni so bila vpisana podjetja: Krajevno gospodarsko 

podjetje – lesna obrt (upravnik Jožko Škafar), Električna žaga krajevnih gospodarskih podjetij 

(upravnik Anton Belak), Krajevno soboslikarstvo in pleskarstvo KLO Gornja Radgona  

(poslovodja Henrik Jaušovec) Uprava zgradb  Radgona in še  Remontno podjetje Radgona 

(upravnik Jožko Škafar)230. Poljsko opekarno KLO Negova je vodil poslovodja Alojz 

Zemljič231, Upravo  kina Radgona upravnik Alojz Kampuš in Krajevni kino Slatina Radenci 

poslovodja Franc Klobasa232.Okrajno apnenico Trate je upravljal Stanko rebula, Javno 

tehtnica Gornja Radgona pa Janez Kuzmič233. Alojz Jurša je bil upravnik Pokopališča Gornja 

Radgona234, Anton Toplak Okrajne splošne mehanične delavnice Radgona235, Brivski in 

česalni salon Gornja Radgona je vodil Karel Marovič236, registrirano pa je bilo tudi Avto- 

moto društvo Slatina Radenci237. 

Za poletje 1950 je bila napovedana razstava lokalnega gospodarstva v Domu kulture 

od 4. do 11. junija, da bodo razstavljeni izdelki krajevnih in okrajnih podjetij ter izdelki 

obrtnikov, za kar je že bilo prijavljenih več kot 150 raznovrstnih izdelkov238. Razstava je bila 

uspešno  realizirana, tudi z obiski visokih republiških politikov (Ivan Regent, minister za 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

223  Uradni list, št. 19/50 (13.6.1950) 
224  Uradni list, št. 32/50 (24.10.1950) 
225  Uradni list, št. 21/50 (4.7.1950) 
226  Uradni list, št. 10/50 (21.3.1950) 
227  Uradni list, št. 1/50 (10.1.1950),v rubriki Oklici dedičem »…» umrl  je Alojz Tomažič v Domu onemoglih v 
G.  
       Radgoni « 
228  Uradni list, št. 10/50 (21.3.1950) in 11/50 (28.3.1950)v rubriki » Oklici dedičem »…umrl je Anton Dobravec 
v  
       Domu  onemoglih na Tratah » 
229  Uradni list, št. 11/50 (28.3.1950) 
230  Uradni list, št. 13/50 (18.4.1950), sedež žage Lackova 10, sedež soboslikarstva  Lackova 4 , Uprava zgradb   
       sedež Kardeljeva 5;uprava Remontnega podjetja Lackova 8 
231  Uradni list, št. 17/50 (23.5.1950) 
232  Uradni list, št. 18/50 (16.6.1950) 
233  Uradni list, št. 18/50 (16.6.1950)  
234 Uradni list, št. 21/50 84.7.1950) 
235  Uradni list, št. 25750 (15.8.1950) 
236  Uradni list, št. 30/50 (28.9.1950) 
237  Uradni list, št. 37/50 (12.12.1950);v rubriki » Izgubljeno« ( izguba reg. tablice za motor št. S – 03832)  
238  Ljudski glas, št. 22/50 (1.6.1950) 
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znanost in kulturo in dr. Marijan Brecelj, minister za lokalno gospodarstvo in industrijo)239. 

Pred  samo razstavo je bil organiziran, v Domu kulture v Gornji Radgoni, petdnevni tečaj 

(22.-27. maj 1950) za obrtne mojstrske izpite, ki se ga je udeležilo 43 udeležencev - 

pomočnikov iz vsega okraja240. 

V okraju je  bil zelo razvit ljubiteljski odnos do tehnike in njeno popularizacijo je 

podpirala tudi krajevna in okrajna oblast. Ljudska tehnika je v sredini leta 1950 imela 867 

članov po klubih in 213 članov po celicah mladih tehnikov. Najbolj razgibano delo 

organizacije je  bilo v Gornji Radgoni, kjer je bilo poleg avto-moto društva tudi foto-

amaterski, radio-amaterski ter elektrostrojni klub, organiziran v podjetju DES. V Radencih so 

poleg že obstoječega avto-moto društva razvili še agrotehnični, elektrotehnični in mizarski 

klub. Avto-moto društvi v Gornji Radgoni in Radencih sta šolali 99 članov v posebnih tečajih 

za šoferske izpite. Radioamaterski klub je skonstruiral osemcevni radioaparat, kjer je najbolj 

pomagal Zvonko Klemenčič, poslovodja Elektro -radio delavnice iz Gornje Radgone. V 

Benediktu je bil v okviru tamkajšnje KDZ ustanovljen klub Ljudske tehnike (avto-

moto,agrotehnični in fotoamaterski krožek), v Cerkvenjaku so poleg navedenih ustanovili še 

elektroinstalaterski krožek, na Kapeli je Ljudska tehnika prodrla na tamkajšnje državno 

posestvo. Ljudska tehnika si je zadala še nalogo, da v bližnji bodočnosti formira še foto-kino 

in radioamaterski klub ter uredi delavnico avto-moto društva241. 

Skrb za otroke in mladino se je kazal tudi v interesu vladajočega režima, ko se je 

odločila lokalna oblast, da je odprla Dom iger in dela na Janževem vrhu, ki je bil že peti take 

vrste v okraju. Največ zaslug za pripravo prostorov, ki so jih dobili od uprave vinogradniške 

zadruge, je imela tedanja upravnica doma Mimica Viher242. Sprejetih je bilo v začetku 35 

otrok zadružnikov. Zanimanje za sprejem novih otrok je bil zelo velik243.Po ukinitvi 

meščanske šole so na nižji gimnaziji v Gornji Radgoni, eni izmed šestih v okraju, ustanovili 

na pobudo ravnatelja Manka Golarja kulturno-umetniško društvo z gledališko skupino in 

dobrim pevskim zborom, ki je gostoval v Domu kulture in Domu za onemogle v Gornji 

Radgoni ter v Benediktu. Na sedemletkah, ki bodo prerasle v osemletke, je bila že v letu 1949 

nudena učencem dopolnilna prehrana »Mednarodnega dečjega fonda«- junija 1115,septembra 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

239  Ljudski glas, št. 24/50 (15.6.1950); Ivan Regent (minister za znanost in kulturo) in dr. Marijan Brecelj   
       (minister za lokalno gospodarstvo in industrijo) 
240  Ljudski glas, št. 22/50 (1.6.1950) 
241  Ljudski glas, št. 24/50 (15.6.1950).  
242  Mimica (Marija) Pelcl, rojena Viher (18.8.1929 Veličane – 12.5.2015 Janžev Vrh), konec leta 1949 poslana z  
       dekretom na Janžev Vrh, ustanovila otroški vrtec in ga vodila do upokojitve 1984);  
       vir:sl. wikipedia.org/wiki/Mimica _Pelcl 
243  Ljudski glas, št. 3/50 (19.1.1950) 
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1200 in decembra že 2000 učencem. V Gornji Radgoni so že januarja odprli šolsko kuhinjo za 

80 otrok, v kateri so bili predvsem oskrbovani učenci v gospodarstvu244.  

V Gornji Radgoni je bila ustanovljena tudi Okrajna glasbena šola,v katero se je takoj 

prijavilo že 80  učencev, večinoma iz nižje gimnazije in osnovne šole. Pouk je bil brezplačen, 

saj je OLO finančno podprl v novem proračunu delovanje šole, ki ji je s  kadri pomagala 

ljutomerska glasbena šola245. 

Osrednja slovenska oblast je izdala v začetku avgusta 1950 dve odredbi, ki sta bili 

osnova za postopno uvajanje delavskega samoupravljanja. V začetku avgusta 1950 so se 

začele aktivnosti v zvezi z razpisom volitev v  delavske svete246 ki bodo izvedene med 20. 

avgustom in 15. septembrom ter za izvolitev upravnih odborov v državnih in družbenih 

gospodarskih podjetjih med 20. avgustom in 1. oktobrom. 

V Slatinskem podjetju v Radencih,ki je konec maja že izpolnilo polletni proizvodni in 

finančni plan, do sredine avgusta pa že 77 %, letnega, so že 26. julija prejeli upravo podjetja v 

svoje roke » v smislu uvajanja delavskega samoupravljanja. V prvem polletju je bilo v 

kolektivu razglašenih več udarnikov in štiri udarne delovne brigade. Delovne brigade so se 

imenovale po vzornih delavcih (Prva - Strahova in  druga – Lebnova iz obrata v Radencih, 

sedma – tim. Drvaričeva in Maukova iz Boračeve in deseta – Vrbančičeva iz Petanjc) in so 

med seboj tudi tekmovale (tim. » šahovsko tekmovanje brigad «) glede storilnosti 

dela,prispevka v udarniških urah, znižanju proizvodnih cen, itd. 

V delavski svet je bilo na volitvah, ki se jih je udeležilo 186 članov kolektiva, 

izvoljenih 34 delavcev in 5 nameščencev, med njimi je bilo 10 članov partije. Predsednik 

delavskega sveta je postal Viktor Lebar (brigadir druge udarne brigade in trikratni udarnik, 

zaposlen v podjetju od leta 1946, ko je prišel z male kmetije),člani pa npr. še Franc Drvarič 

(brigadir in trikratni udarnik,zaposlen v podjetju od leta 1932) Anton Štefanec (brigadir in 

štirikratni udarnik, v podjetju zaposlen od leta 1941), Terezija Kreft (trikratna udarnica) 

Leopold Vrbančič (udarnik in inovator), Franc Dlohy (dvakratni udarnik), Franc Pintarič in 

drugi. Delavski svet se je med drugim zavezal, da bo ustanovil tudi kulturno izobraževalno 

društvo247. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

244 Ljudski glas, št. 6/50 (9.2.1950) 
245  Ljudski glas, št. 13/50 (30.3.1950)  
246  Uradni list, št. 24/50 (1.8.1950); Odredba o določitvi roka za razpis prvih volitev delavskih svetov ; Odredba  
       o določitvi roka za izvolitev prvih odborov v državnih in družbenih gospodarskih podjetjih, ki imajo manj 
kot   
       30 zaposlenih delavcev. 
247  Ljudski glas,št. 34/50 (24.8.1950) 
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Tudi na vinogradniškem posestvu v Radgoni so delavci izvolili svoj delavski svet in 

upravni odbor ter s tem potrdili zaupanje do » pridnega dela vestnih vinogradniških brigad, 

predvsem Tomšičeve in Cankarjeve in posameznih delavcev…«kjer so do tedaj proglasili že 

111 udarnikov (npr. Ivan Ivanič iz Kapele, ki je postal desetkratni udarnik, trikratni udarniki 

pa so bili: Neža Duh, Anton Kaučič, Neža Kaučič, Terezija Rezman, Štefka Ivanič, Mirko 

Trnovec, Greta Orgolič in drugi) 248.V delavski svet so bili izvoljeni Ivanič,Tomažič, Vida 

Štajner, Ivan Kupljen (brigadir in dvakratni udarnik), Mirko Trnovec, Marija Štuhec 

(dvakratna udarnica) in še 16 drugih delavcev249. 

Konec leta se je v vseh podjetjih hitelo s sprejemanjem odločb o prevedbi v strokovne 

nazive za delavce. Do sredine decembra so vsa večja podjetja v radgonskem okraju prevedla 

svoje delavce. Od 1086 delavcev jih je bilo prevedenih 1064; okrajna prevedbena komisija je 

porazdelila nazive 209 delavcem, tistih 42 pa so večinoma bili šoferji pri Avto-prometu.     

Komisija za prevedbo je imela zahtevno delo pri državnem posestvu v Radgoni, kjer je 

šlo v bistvu za tri posestva- v Radgoni, Črešnjevcih in na Kapeli. Prevesti v ustrezne nazive je 

bilo potrebno 469 delavcev v podjetju. Petčlansko komisijo je vodil Jakob Budja. Na 

posestvih v Radgoni in Črešnjevcih sta postala specialista Leopold Turkel in Ignac Šlager, 

oba brigadirja in strokovna delavca s strokovno šolo. Na omenjenih posestvih je delal še en 

navaden delavec, 34 pomožnih, 158 polpriučenih, 85 priučenih, 24 izučenih in 7 samostojnih 

delavcev. Na posestvu na Kapeli je prevedba tekla počasneje a so jo tudi opravili do roka (15. 

december). 

Tudi v podjetju gozdne manipulacije seje zatikalo z roki, a sta dva delavca (Jakob 

Dajčman in Franc Kuzmič, oba stara že 60 let) postala, po več kot 25 letih dela v gozdovih, 

samostojna delavca.  

V lesno-industrijskem podjetju so bile izdane že vse odločbe delavcem. Štirje so 

postali specialisti (strojnika Jože Volf in Jože Pučko, predrisač Peter in skladiščnik Ivan 

Rauter).poleg njih je v podjetju še: 1 priučen, 6 izučenih,16 polpriučenih, 5 pomožnih in 1 

navadni delavec. 

V okrajnem gradbenem podjetju se je zapletlo pri prevedbah, saj je okraj privolil le za 

tri delavce, da bi lahko postali specialisti, a je komisija vztrajala in samostojno priznala ta 

naslov kar sedmim gradbenim delavcem, mizarju in upravniku podjetja. Komisija 

avtoritativno ni priznala naslova specialist mizarskemu poslovodji (Štefan Hozjan), » saj ga v 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

248  Ljudski glas, št. 35/50 (31.8.1950) 
249  Ljudski glas,št. 36/50 (7.9.1950) 
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delu prekaša pomočnik, ki je postal specialist«, in je bil preveden le kot samostojen 

delavec.250  

Predstavljeni razvoj kmetijskega in nekmetijskega sektorja v obdobju 1945 do 1950 je 

bil plansko načrtovan in voden, pri čemer so igrali odločilno vlogo KLO in OLO ter manj 

centralni organi v mariborski oblasti, pomembno in največkrat odločilno pa republiška oblast  

v Ljubljani. 

Okraj je imel formalno svoj finančni letni proračun, ki je vključeval prihodke in 

izdatke, ki so bili strogo načrtovani in so bili letni zaključni računi popolnoma uravnoteženi, 

oz. brez izgub. Eden izmed zaključnih računov je celo pokazal ostanek prihodkov nad 

odhodki. Okraj Gornja Radgona je imel strogo planirane letne finančne načrte – proračune, ki 

so bile sestavni del republiškega proračuna za tekoče leto, a so  nekateri bili med letom 

spremenjeni oziroma povečani, kar nam pokažejo rezultati zaključnih računov za določena 

leta. 

Tako je proračun za OLO Gornja Radgona v letu 1947251 imel planiranih dohodkov 

11,870.000 din in izdatkov za 11,870.000 din. torej je bil uravnotežen. V zakonu, ki je 

postavil republiški in okrajne proračune, je bilo posebej poudarjeno, « da se proračuni 

okrajnih ljudskih odborov spravijo v ravnotežje, se OLO določajo naslednji zneski republiških 

dohodkov, ki bodo nabrani v njih območju in so že izkazani v skupnih zneskih dohodkov… od 

dohodnine, pobrane v njihovem območju «. Tako je bilo za radgonski okraj določenih 38,9 % 

od pobrane dohodnine.   

V letu  1948252 so bili planirani dohodki 19,082.000 din in izdatki 19,082.000 din, 

torej zopet uravnoteženost proračuna- od dohodnine se je upoštevalo 38 % zbranih sredstev, 

pri čemer pa so bile izvzete dohodnine od delavcev, nameščencev in uslužbencev. Konec 

januarja 1950 je bil objavljen zaključni račun za leto 1948253, ki je OLO Radgona izkazal ob 

dohodkih 23,132.735,63 din in izdatkih 22,858.393,52 din presežek dohodkov v višini 

274.342,11 din. Omenjeni zakon je izrecno zapisal, da so med letom 1948 bili izvedeni 

dodatni republiški in proračuni ljudskih odborov. Tako je med letom okrajni proračun postal » 

bogatejši » od prvotnega za 4,050.735,63 din pri dohodkovni strani, izdatki pa so bili večji za 

2,776.393,52 din. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

250  Ljudski glas, št. 53/50 (28.12.1950) 
251  Uradni list, št. 17/47 (26.4.1947) Finančni zakon za državni proračun LRS za proračunsko leto 1947. 
252  Urdani list, št. 23/48 (25.5.1948) Finančni zakon za državni proračun LRS za proračunsko leto 1948. 
253  Uradni list, št. 4/50 (24.1.1950), Zakon o državnem zaključnem računu LRS za leto 1948. 
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V letu 1949254 je bil proračun za okraj sprejet z dohodki 31,662.000 din in izdatki: 

31,662.000 din. Pri tem proračunu se je pojavila novost in sicer je zakon določil, da morajo 

OLO odvesti od doseženega tržnega dobička v korist republiškega proračuna določen 

odstotek. Tako je za radgonski okraj bilo določeno 8 %. Če je bilo v proračunih za leti 1947 in 

1948 določen za uravnoteženje proračunov določen odstotek (38,9 % in 38 %) se je za leto 

1950 določila drugačna metodologija oz. formula za izračun teh obveznosti:  Radgonski okraj 

je bil zajet v petih od osmih  elementov za obračun: » 4.) 69,5 % od davka na dohodek 

kmečkih posestev, 5.) 70 % od zadrug in zadružnikov, 6.) 80 % od obrtniških gospodarstev, 

7.) 80 % od drugih poklicev in 8.) od davka na dohodek iz prejšnjih let vseh oblik ». 

Zaključni račun za to leto 1949255 je pokazal, da so bili med letom sprejeti dodaten 

republiški proračun in dodatni proračuni OLO. Tako je proračun znašal na prihodkovni strani 

40,064.995 din (povečano za 8,402.995 din) in z izdatki 36,524.405 din (povečani za 

4,862.405 din) in pokazal presežek dohodkov za 3,540.590 din. 

Narodni dohodek v tem letu je bil v radgonskem okraju 238,868.500 din, vrednost 

lokalne obrti je presegla 97,565.700 din. Elektrifikacija v okraju je bila uspešna, saj je zajela 

že 21 KLO s 1350 hišami (v obdobju pred vojno le v 7 KLO za 423 hiš). Zgrajenih je bilo na 

novo 7 transformatorjev in bodo po petletnem planu elektrificirani še ostali kraji v okraju. 

V kmetijstvu, še vedno prevladujoči panogi v gospodarstvu okraja, se je zelo dvignil 

stalež živine (+ 2,3 %) in prašičev (+8 %) ter je bil dosežen plan 98,6 %. Da ni bil plan 

izpolnjen v celoti je okrajna oblast krivila utaje, bolezen pri svinjah in tim. črni zakol telet 

(2000 živali). Sicer pa je bil izvršen plan odkupa naslednji: žitarice (100 %), pitani prašiči (67 

%), mršavi prašiči (74 %), krompir (87 %), mleko (53 %), fižol (31,5 %), ajda (105 %), 

oljarice (78 %) in vino (od pogodbenih 80 % le odkupljenih 33 %). Pri realizaciji odkupov 

kmetijskih pridelkov in proizvodov naj bi zatajila velika kmečka gospodarstva ter sami KLO. 

Na novo je bilo ustanovljenih 9 kmetijsko - obdelovalnih zadrug in od 19 v okraju  (3 so bile 

vinogradniške) so najbolje gospodarile KOZ v Podgorju, Lutvercih in Apačah. V okraju je 

bilo vključenih v socialistični sektor 22 % vseh površin ter se je zadružni sektor od leta 1948 

povečal za 22 % in ima za 3327 ha površin. Zadruge so se na svojih rednih letnih skupščinah 

v februarju zavezale, da bodo dvignile svinjerejo za 370 % ter tako do konca leta oddale 2383 

prašičev256 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

254  Uradni list, št. 8/49 ((1.3.1949) Finančni zakon za državni proračun LRS za proračunsko leto 1949. 
255  Uradni list, št. 4/51 (23.1.1951) Zakon o državnem zaključnem računu LRS za leto 1949 
256  Ljudski glas, št. 10/50 (9.3.1950), Poročilo podpredsednika OLO Branka Zadravca na 9 seji OLO G. 
Radgona  
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V letu 1950257  je bil objavljen proračun LRS za leto 1950, vendar je vseboval 

finančne podatke po oblasteh in ne več po OLO. Kakšen delež iz proračuna za mariborsko 

oblast je pri tem odpadel na OLO Radgona iz tega ni bilo razvidno. Po dveh tednih od izida 

omenjenega zakona je minister za finance izdal odločbo o začasnem financiranju ljudskih 

odborov v prvem tromesečju leta 1950258. 

O okrajnem proračunu za leto 1950 pa le izvemo iz  poročila o sprejetju proračuna 

OLO Gornja Radgona konec februarja 1950259, ko ga je sprejel OLO Gornja Radgona. 

Proračun je imel planiranih 42,690.000 din dohodkov in 42,690.000 din izdatkov, pri čemer je 

bila namenjena  vsem KLO v okraju vsota 10,700.000 din. Proračun je bil povečan za 26 % 

glede na prejšnje leto. Načrtovali so največji dvig  izdatkov v prosvetne in socialno-

zdravstvene namene ter za večje osebne in materialne izdatke. V prosvetne namene je bil 

povišan okrajni proračun za 7 % in za 46 % pri KLO, za zdravstvene  namene v okraju za 76 

% in za KLO za kar 97 %.   

Zaključni račun za leto 1950260 je bil sprejet šele maja 1952 in je za radgonski okraj 

znašal po rednem proračunu  z dohodki 40,026.295 din in izdatki 38,186.996 din ter 

presežkom 1,839,299 din. Zaključni račun je pokazal, da redno planirana sredstva in 

morebitna povečanja med letom, niso bila realizirana v celoti ter da je končni finančni učinek 

bil nižji od planov za okoli 2, 000.000 din na vsaki strani – pri dohodkih in izdatkih.   

Najbolj pereča vprašanja v okraju so bila: zaostanki pri plačevanju davkov, saj jih je 

bilo za tri leta nazaj že za preko 6,990.000 din , špekulacije v privatnem sektorju ter slaba 

organizacija v zadružnem sektorju, pomanjkanje stanovanj in slaba kanalizacija ter preskrba z  

vodo, kar je vse ugotavljal OLO Gornja Radgona konec leta 1950, ko se mu je približeval 

konec mandata261.  

Da lahko pravilno, predvsem pa objektivno in času primerno, ocenimo vrednost 

dinarja kot plačilnega sredstva, ocenimo višine vsakoletnih proračunov okraja, si oglejmo 

nekaj primerov plač  in cen za posamezna leta od 1945 do 1950.   

V letu 1945 je  bila npr. najnižja zajamčena plača gospodinjske pomočnice 300 din in 

dodana še vsa oskrba (stanovanje in hrana pri delodajalcu)262, sodnika okrajnega sodišča 

plačo +položajni  dodatek ( 3.500 - 5000 din +400 din),sodnika okrožnega sodišča (4000 -
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

257  Uradni list, št. 4/50 (24.1.1950) Zakon o državnem proračunu LRS za leto 1950 
258  Uradni list, št. 6/50 (7.2.1950) Odločba o začasnem financiranju državnih potreb LRS in ljudskih odborov v  
       razdobju januar – marec 1950 
259  Ljudski glas, št. 10/50 (9.3.1950); 9. redno zasedanje OLO Gornja Radgona (24.2.1950) 
260  Uradni list, št. 13752 (8.5.1952); Zakon o državnem zaključnem računu LRS za leto 1950 
261  Ljudski glas, št. 50/50 (14.12.1950); predsednik OLO je bil Branko Zadravec 
262 Uradni list, št. 13/45 (30.6.1945) 
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5000 din + 600 din) in sodnika vrhovnega sodišča (5000 - 6000 din + 800 din)263 ter 

posebnost – viničar, dnevna mezda 22,50 - 25 din + plačila v naturalijah264. 

Višina cen je seveda bila centralistično urejena, od države predpisana, tako za obvezen 

odkup kot tudi za prosto prodajo na debelo in drobno;  

Cene julija 1945: pšenična bela moka (5,50 din), kruh iz pšenične bele moke (5,50 

din), riž (12 din), sladkor (15,50 din),  mleko (4 din), jajca (2 din kom), mast (35 din), olje (24 

din), meso-telečje (20-22 din), meso-goveje 16-20 din); cigarete (20 kom) : Drava (7 din), 

Ibar (9 din),Zeta (10 din), Morava (12 din), Neretva (13 din) in tobak (20 gr) 1,5 – 6 din) ter 

cigare(kom): 1.-1.50 din, vžigalice (kom):3 din265.  

V avgustu so bile cene: premog – za tono (črni 770-940 din, rjavi 250-680 din,lignit 

340-430 din266, električna energija : za razsvetljavo (4,50 din za kWh, za toplotne namene 1 

din in za pogon v obratih in kmetijstvu 2,50 din za kWh)267, mleko (5 din), krompir (4 din), 

žitarice (1 kg): pšenica (4,40 din), koruza (3,90 din), oves (4,10 din), proso (4,50 din), kava- 

(surova 88 din, pražena 104 din) in milo (26,50 din)268.mineralna voda (1 liter): za upravo 

3,60 din, za prodajo na debelo 4,50 din  in prodaja na drobno 6 din269 ter cene piva: v sodih 

(1liter- 11,50 din), steklenica (0,5 l – 7 din)270.  

V septembru so bile cene: cement (tona): 965 din in živo apno (tona) 660 din271, 

premog (tona) : črni (do 1060 din), rjavi (do 722 din) in lignit (do 430 din)272 in krompir (kg) 

za 3 din273.  

V oktobru : odkupna cena za med (kg) od 35 do 55 din in za fižol (kg) od 8 do 13 

din274. V novembru , odkupne cene za kg ajde (6 din ) in prosa (5 din)275, čevlji- moški 

(najcenejši 310 din), ženski (najcenejši 260 din), otroški (najcenejši 255 din)276 in cene 

sladkovodnih rib: krapi (44 din), ščuka (50 din),postrv (90 din)277.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

263  Uradni list, št. 45/45 (20.10.1945) 
264  Uradni list, št. 50/45 (7.11.1945) 
265  Uradni list, št. 15/45 (15.7.1945) 
266  Uradni list, št. 23/45 (4.8.1945) 
267  Uradni list, št. 24/45 (8.8.1945).  
268  Uradni list, št. 26745 (15.8.1945) 
269  Uradni list, št. 29/45 (25.8.1945) 
270  Uradni list, št. 30/45 (29.8.1945) 
271  Uradni list, št. 31/45 81.9.1945) 
272  Uradni list, št. 34/45 (12.9.1945)  
273  Uradni list, št. 35/45 (15.9.1945) 
274  Uradni list, št. 48/45 (31.10.1948) 
275  Uradni list, št. 51/45 (10.11.1945) 
276  Uradni list, št. 53/45 (17.11.1948) 
277  Uradni list, št. 54/45 (21.11.1945) 
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V decembru so bile cene za dela krojačev in šivilj: moška obleka (740-1000 din), 

hlače (190-250 din), ženska obleka (230 - 415 din), krilo (90 -140 din), kostim (260 – 660 

din), moška srajca (50-58 din), ženska srajca (24-40 din) in modrček (24 - 40 din)278, 

dimnikarske storitve- štedilnik in dimna cev (4 - 8 din)279 in meso (govedina in teletina -33 

din) ter drobovina(npr. srce,ledvice, jetra- 21 din)280.  

V letu 1946 je gospodinjska pomočnica poleg stanovanja in prehrane morala imeti 

mesečno plačo 400 – 700 din281, stalni kmetijski delavci  so morali zaslužiti : navadni delavci 

(1480 – 1850 din), za priučene delavce (1850 -2400 din) in za kvalificirane delavce (2400 -

3000 din)282. Zaposleni v državnih službah so imeli še dodatne možnosti zaslužka saj so bili 

upravičeni tudi do povračil stroškov za službena potovanja oz. do dnevnice (od 70 do 120 

din)283, a so zneske že po mesecu dni občutno dvignili (160 – 220 din)284 ter dnevnico konec 

leta razdelilo na celo (16-24 ur odsotnosti) in polovično (8-16 ur odsotnosti)285. Posebnost v 

vrednotenju umetniškega dela je bilo priznanje dosmrtne mesečne vzdrževalnine priznanemu 

umetniku (5000 din)286. 

Cene v letu 1946 so  bile še vedno pod nadzorom republike; v januarju je bila cena 

mineralne vode (1 liter) v prodaji na debelo 6 din  in na drobno 7 din287, mleko (1 liter) je pa 

stalo 6 din288, električna energija za razsvetljavo (4,50 din za kWh) ter za pogon (3 din za 

kWh)289.  

V februarju je mleko stalo 6 din, polnomastni sir (1kg) 80 din290, žita (1kg): pšenica 

(5,40 din), ajda (8,60 din), koruza (5,18 din), moka : bela pšenična (9,40 din), ajdova (17 din) 

in kruh (7,70 din)291, jajca (kos) 4 din. Cena za odkup kg pšenice. letine 1945, je bila 3,85 din, 

koruze 3,30 din in ovsa 3,45 din292 in za odkup prašičkov za rejo (80 din za kg žive teže)293. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

278  Uradni list, št. 57/45 (1.12.1945) 
279  Uradni list, št. 63/45 (22.12.1945) 
280  Uradni list, št. 64/45 (29.12.1945) 
281  Uradni list, št. 51/46 (27.7.1946) 
282  Uradni list, št. 58/45 (4.9.1946) 
283  Uradni list, št. 34/46 (8.5.1946) 
284  Uradni list, št. 42/46 (8.6.1946) 
285  Uradni list,  št. 77/46 (11.12.1946) 
286  Uradni list, št. 48/46 (13.7.1946) 
287  Uradni list, št. 3/46 (9.1.1946) 
288  Uradni list, št. 8/46 (26.1.1946) 
289  Uradni list, št. 7/46 (23.1.1946) 
290  Uradni list, št. 11/46 (6.2.1946) 
291  Uradni list, št. 12/46 (9.2.1946) 
292  Uradni list, št. 16/46 (23.2.1946) 
293  Uradni list, št. 17/46 (27.2.1946) 
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Cena za mletje v mlinih na vodni ali električni pogon je bila za 100 kg zrnja žit in koruze od 

51 do 56 din294.  

V marcu so bile prodajne cene za svinjsko meso 38 din in drobovino (srce, ledvice, 

jetra) 21 din295, testenine iz pšenične moke 11,20 din296.  

Julija je bil izdan cenik za splošne zdravniške in zobozdravstvene storitve; prvi 

pregled v ordinaciji (40 din),zdravniško spričevalo (40 din), injekcija (10 din), rentgenski 

pregled (60-80 din), zdravniške analize in preiskave (50-140 din), obdukcija (200 din); 

zobozdravstvene storitve: plombe (40 din), puljenje zoba (20 din) in zob v protezi (80 din)297, 

krvodajalci pa so dobili plačilo za darovano kri (1 ccm = 1 din)298.  

V letu 1947, meseca maja je bila plača krajevne babice v zdravstvu najmanj 2400 din, 

in z dodatki za terensko delo, pomoč zdravnikom in uspehe in zasluge pri delu v službi, 

gradbeni  delavci pa so bili razvrščeni v 12 plačilnih skupin299  

Oktobra pa so bili določeni prejemki republiških državnih uslužbencev in državnih 

uslužbencev ljudskih odborov. Njihova plača je bila sestavljena iz sedmih elementov,bili pa 

so delavci uvrščeni po 21 strokah in 262 poklicih, oz. delovnih mestih300.  

Glede na delovna mesta, ki so jih zasedali uslužbenci v ljudskih odborih v radgonskem 

okraju ter v podjetjih republiškega in lokalnega pomena prikazujem najbolj tipična delovna 

mesta in višino temeljnih plač: 1. Ekonomsko - komercialna stroka : nižji komercialist (3700-

4200 din), ekonomist (5000 din) 2. Stroka kontrole mer in plemenitih kovin: kontrolor mer 

(3600 din), žigosar (3000-3500 din) 3. Finančna stroka : blagajnik (4000-4800 din), 

knjigovodja (4500-5000 din)  4. Industrijska tehnična stroka : laborant (2800-3400 din), 

obratovodja (4000-4500 din), 5. Gradbena stroka: delovodja (4000-4500 din), višji inženir 

(6000 din), 6. geološka stroka: geološki tehnik (4200-4600 din), geolog (5500 din), 7. 

geodetska stroka: geometer (4200-4600 din), 8. Planerska stroka: planer (4000-4500 din), 9. 

Statistična stroka: statistik (4200 din), 10. Hidrometeorološka stroka: opazovalec (2800-3200 

din), 11. Kmetijska stroka: kmetijski delovodja (3200-3400 din), kmetijski tehnik (3900-4400 

din), agronom (5300 din), 12. Gozdarska stroka: logar (2700-3000 din), gozdarski tehnik 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

294  Uradni list, št. 15/46 (20.2.1946) 
295  Uradni list, št. 18/46 (2.3.1946) 
296  Uradni list, št. 21/46 (13.3.1946) 
297  Uradni list, št. 46/46 (3.7.1946) 
298  Uradni list, št. 49/46 (17.7.1946) 
299  Uradni list, št. 18/47 (3.5.1947) 
300  Uradni list, št. 42/47 (11.10.1947); elementi: 1. temeljna plača, 2. dodatek po delovnem učinku, 3. položajni  
       dodatek, 4. posebni osebni dodatek, 5 premijski dodatek, 6. izredne nagrade in 7. dodatek za otroke.(175   
      din)  
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(3900-4400 din), 13. Veterinarska stroka: veterinarski bolničar (3000-3400 din), veterinar 

(4800-5200 din), 14. Pravna stroka: okrajni sodnik (4500 din), okrožni sodnik (5000 din), 15. 

Kriminalistična stroka: kriminalistični referent (4500 din), inšpektor (5500 din), 16. 

Administrativna stroka: administrator (4500 din), , strojepisec-I. razred (3700-4200 din), 

personalni referent (5000 din), 17. Kontrolna stroka: inšpektor (4500-5500 din), 18. 

Zdravstvena stroka: bolničar (3000 din), medicinska sestra (3500-4500 din), zobar (3900 din), 

zdravnik (5000 din), farmacevt (4500 din), 19. Prosvetno-znanstvena stroka: vzgojitelj (3500 

din), učitelj (3500 din), predmetni učitelj (3900 din), profesor srednje šole (4200 din), asistent 

(4500-5000 din), docent (6000-7000 din), izredni profesor (7200-8000 din), redni profesor 

(8500-9000 din) in znanstveni svetnik (8500 din), 20. Muzejsko-konservatorska stroka: kustus 

(5000 din) in 21. Bibliotekarsko-arhivarska stroka: bibliotekar (4200-5000 din) in arhivar 

(4200-5000 din). Novinarji in publicisti so bili razvrščeni v šest plačilnih razredov , plače pa 

so bile v razponih od 3000 (VI. razred) do 7000 din (I. razred), plače odvetniških 

pripravnikov pa od 2400-3600 din301 .  

Cena v februarju za letno naročnino za radio je bila 480 din302, v juniju so bile 

določene nove pristojbine za babiško pomoč, npr. rojstvo otroka (360 din)303 in tarife 

odvetnikov: pravni nasveti (50-200 din), sestava oporoke (100-300 din), zastopanje 

oškodovancev pred sodišči (100-800 din), sestava tožbe za razvezo zakona (200 din) in 

odvetniška dnevnica (220 din)304 ter višina povračila za predvajanje glasbe v gostinskih 

obratih (300-3000 din mesečno)305. V avgustu je dobilo pet oseb redne dosmrtne mesečne 

podpore v višini od 3000 do 4000 din306. V mesecu oktobru  so bile objavljene cene za 

prodajo opeke; zidak (2,50 din), opeka - votlaki (2,75-12 din)307 in v decembru odškodnina 

krvodajalcem (1ccm=1,50 din + 150 din za potne stroške)308. 

Leto 1948 je v januarju prineslo določitev plači za nova poklica v pravni stroki; nižji 

zemljiškoknjižni referent (3200-3700 din  in zemljiškoknjižni referent (3800-4500 din)309, v 

marcu pa plača cestarja (2500-2900 din)310,ter v aprilu plače nekaterih državnih uslužbencev v 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

301  Uradni list, št. 42/47 (11.10.1947) 
302  Uradni list, št. 9747 (22.2.1947) 
303  Uradni list, št. 23/47 (7.6.1947) 
304  Uradni list, št. 24/47 (14.6.1947) 
305  Uradni list, št. 26/47 (28.6.1947); za Zdravilišče Sl. Radenci se je sklenil poseben sporazum o višini 
povračila 
306  Uradni list, št. 32/47 (2.8.1947) in št. 35/47 (23.8.1947) 
307  Uradni list, št. 44/47 (25.10.1947) 
308  Uradni list, št 51/47 (13.12.1947).  
309  Uradni list, št. 1/48 (3.1.1948) 
310 Uradni list, št. 13/48 (23.3.1948) 
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LO; npr. telefonist (2700-3400 din), tehnik elektrozvez (4200-4500 din) ter bibliotekarski 

tehnik (2500-3000 din) in knjižničar (3200-3500 din)311. v maju je bila določena višina 

dodatkov po službenih letih za plače uslužbencev v veterinarski stroki, a je bila določena 

zgornja meja skupne plače za veterinarja (5800 din) 312 in v juniju za odvetniške pripravnike: 

brez odvetniškega izpita (3600-3800 din in z izpitom (4200-4500 din)313. V avgustu so se 

določili nova tarifa za babiško pomoč – za rojstvo otroka (360 din)314 in plača za nižjega 

knjigovodjo (3500-4200 din) in nižjega kreditnega komercialista (3600-4200 din)315 in redni 

prejemki članov SAZU - dopisni člani (3000 din), redni  (5000 din), predsednik (5000 din) in 

generalni sekretar (4000 din)316Septembra je bila določena temeljna plača za gradbenega 

čuvaja (2400-3200 din)317in v decembru plača za višjega statističnega manipulanta (3700-

4000 din) in višjega statistika (4500-5200 din) ter za bibliotekarja (4600-5000 din) in 

arhivarja (4600-5000 din)318.Relativno visoka pa je bila redna mesečna podpora za ženo 

pokojnega aktivista in borca NOV, kar 5600 din319.  V decembru je bila npr. odkupna cena za 

proso 4 din in ajdo 5 din320. 

V letu 1949 so v mesecu marcu bile določene temeljne plače v prosvetno-znanstveni 

stroki za vzgojitelja (3500 din),učitelja ( 3500 din), strokovnega učitelja (3500 din), 

predmetnega učitelja (3900 din), profesorja srednje šole (4200 din) in profesorja višje šole 

(4800 din)321 .V oktobru je izšla uredba o pravicah učiteljev osnovnih in sedemletnih šol do 

brezplačnega stanovanja in kuriva ki je v bistvu pomenila pocenitev življenjskih stroškov za 

to kategorijo državnih uslužbencev. To ugodnost so imeli le učitelji, če je bila šola na vasi ali 

izjemoma v izrazito majhnem mestu322. Aprila je bila še izdana uredba o obveznem odkupu 

mleka in mlečnih izdelkov,ko so bili določeni trije mlekarski okoliši in v vsakem glede na 

velikost posestva oz. njegove obdelovalne zemlje določena količina mleka od vsake krave. Za 

konkretno izvedbo odkupov so bili odgovorni ljudski odbori323, v avgustu pa obvezni odkup 

krompirja po treh rajonih (radgonski okraj je bil uvrščen v 1. rajon), kjer je ob upoštevanju 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

311  Uradni list, št. 17748 (26.4.1948) 
312  Uradni list, št. 22/48 (18.5.1948) 
313  Uradni list, št. 26/48 (15.6.1948) 
314  Uradni list, št. 33/48 (3.8.1948) 
315  Uradni list, št. 35/48 (17.8.1948) 
316  Uradni list, št. 35/48 (17.8.1948) 
317  Uradni list, št. 40748 (14.9.1948) 
318  Uradni list, št. 52/48 (7.12.1948) 
319  Uradni list, št. 23/48 (25.5.1948), Marija Mojškerc 
320  Uradni list, št. 53/48 (11.12.1948) 
321  Uradni list, št. 8/49 (1.3.1949) 
322  Uradni list, št. 34/49 (29.10.1949); kurivo (drva – 2-4 in 4-6 m³) in premog  (od 500 – 1000 kg) 
323  Uradni list, št. 14/49 (26.4.1949); 1. okoliš (od 300-2000 l), 2. okoliš (200-1500 l), 3. okoliš (150-1200 l) 
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količin za lastne potrebe(število družinskih članov, za krmo živalim in za seme) bilo v 1. 

rajonu določeno da mora biti obvezna oddaja od  50  - 95 % količin, glede na velikost 

obdelovalne površine324. Za kmeta je bilo obvezno plačilo ob mletju v mlinu, kjer se je 

pobirala  tim. mlevnina ,od 6 do 10 % količin ,ki so bile oddane v mletju v zasebni, državni 

ali zadružni mlin325.  

V oktobru je bil objavljen odkupni cenik za državne (vezane) cene za sadje in gozdne 

sadeže (jabolka, hruške, češplje, kostanj in orehi) ter za vino, vinski mošt in grozdje326 ter 

napovedan obvezen  odkup ajde, prosa in fižola za gospodarsko leto 1949/1950in obvestilom, 

da bodo cene določene pozneje327.   

Leta 1950 je januarja bila izdana odločba za kmetijske delavce na državnih kmetijskih 

posestvih, da so lahko dobili v brezplačno uporabo in obdelavo zemljo za vrtnine (od 800 do 

2000 m²) in mo˛nost nakupa prašičev in krme na posestvu po ugodnejših cenah328.  Aprila so 

bile objavljene nove ,višje tarife za delo odvetnikov in tako preklicane tiste iz junija 1947329. 

Cene v letu 1950 so bile v januarju določene cene za odkup ajde, prosa in fižola ter 

mleka in mlečnih izdelkov330 in aprila sta izšli uredbi za odkup fižola in krompirja za 

gospodarsko leto 1950 /1951, a še brez določenih cen331. Julija so bile objavljene nove cene 

prevoza potnikov v avtomobilskem medkrajevnem prevozu, ki so bile relativno zelo visoke, 

glede na cene kmetijskih pridelkov in tudi plač332.  

V oktobru je bilo z uredbami napovedano nadaljevanja obvezne prodaje ajde,prosa in 

vina, a še brez določenih cen za gospodarsko leto 1950/1951333, kar pa se je določilo v sredini 

novembra334.  

Iz vsega predstavljenega lahko zaključimo, da je v okrajnem gospodarstvo v 

predvojnem času izrazito  prevladovalo kmetijstvo. Nekmetijske dejavnosti so bile le redke in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

324  Uradni list, št. 25/49 (16.8.1949) 
325  Uradni list, št. 26/49 (30.8.1949) 
326  Uradni list, št. 30749 (4.10.1949); jabolka (1,5-6 din za kg), hruške (1,5-7 din), češplje (2-5 din),kostanj (4-8  
       din), orehi (10-13 din) ter 4 skupine za vina (045 - 1,50 din za 1 maligan), vinski mošt (0,25-0,82 din za 1 %  
       sladkorja) in grozdje za predelavo (0,19 – 0,62 din za 1 % sladkorja) 
327  Uradni list, št. 31/49 (11.10.1949) 
328  Uradni list,št. 1/50 (10.1.1950) 
329  Uradni list, št. 13/50 (18.4.1950); tožba za razvezo zakona (300 din,oz. za 50 % višja), odvetniška dnevnica  
       (400 din, oz. višja za 180 din) 
330  Uradni list, št. 1/50 (10.1.1950); ajda (500 din za 100 kg), proso (400 din za 100 kg) in Uradni list, št. 4/50  
       (24.1.1950); fižol ( 584,60 – 974,33 din za 100 kg) in Uradni list, št. 5/50 (31.1.1950); podaljšanje za leto   
        1950 
331   Uradni list, št. 14/50 (25.4.1950) 
332  Uradni list, št. 21/50 (4..7.1950); npr. 10-12 km = 35 din, 41-50 km = 95 din) in 91-100 km = 190 din 
333  Uradni list, št. 32/50 (24.10.1950) 
334  Uradni list, št. 34/50 814.11.1950); ajda (500 din za 100 kg), proso (400 din za 100 kg), fižol (580-975 din za  
       100 kg) 
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slabo razvite.  Vojna 1941 - 1945  ni pustila velike gospodarske škode. V obdobju 1945 do 

1950 se je postopoma razvijalo državno, zadružno in tudi zasebno kmetijstvo in ob koncu 

obravnavanega obdobja dosegalo višji nivo kot pred vojno oz. v letu 1931.  

Nekmetijske dejavnosti  so se razširile tudi na podeželje  kot številne obrtne delavnice 

državnega,zadružnega in zasebnega sektorja. Trgovska mreža je pokrivala celoten okraj. 

Zdravstvo, šolstvo in kultura so dosegli primerno organiziranost in dostopnost prebivalstvu. 

S prvimi delavskimi sveti poleti 1950 so se pokazale uradno nove možnosti 

sodelovanja delavcev pri upravljanju podjetij. 
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3. Konec 2. svetovne vojne na gornjeradgonskem območju 
 

3. 1. Konec vojne na gornjeradgonskem območju 
 

V jeseni 1944 je bilo  že dokaj jasno, da se bodo vojaški dogodki iz širšega 

Panonskega prostora, v katerem so potekali boji med Rdečo armado in nemško vojsko, 

prenesli tudi na področje Prekmurja in Slovenskih goric. Nemci so gradili utrdbe ob Muri in 

po Slovenskih goricah, povečali število vojaštva in okrepili orožniške postaje. 

Vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja za Slovenijo je zato pošiljalo v Slovenske 

gorice in Prekmurje politične kadre, ki naj skupaj z domačini pripravljajo teren za prihod 

Rdeče armade, osvoboditev in prevzem oblasti. Konec januarja 1945  je bila ustanovljena 

Prekmurska četa ter tik pred koncem vojne še tudi Prekmurska brigada. Brigada je prešla na 

desni breg reke Mure, na štajerski del fronte, in sodelovala pri končnih operacijah 

Jugoslovanske armade v Severovzhodni Sloveniji. 

Nemci so s pomočjo Kozakov zaostrili okupacijski sistem in s hajkami poizkušali 

razbijati delovanje partizanov in aktivistov na terenu ob Muri in v Slovenskih goricah. Zajeli 

so tudi veliko dezerterjev, slovenskih fantov, iz nemške vojske.  

Organizirali, prenavljali in kadrovsko so se dopolnjevali odbori OF na terenu z 

namenom, da bodo dobro  pripravljeni za prevzem oblasti.  

Nemci so se v začetku aprila 1945 začeli umikati, saj se je fronta bližala Prekmurju. 

Po padcu Velike Kanjiže je Prekmurje postalo operativno področje enot sovjetske armade. 

Dne 3. aprila 1945 so enote 320. sovjetske strelske divizije in partizani vkorakali v Mursko 

Soboto. Enote 27. sovjetske armade so nadaljevale pohod v Porabje, njene položaje pa je v 

Prekmurju zavzela njena 57. armada. Prekmurje je bilo po štirih dneh hudih bojev 

osvobojeno. 

Rdeča armada se je premaknila k fronti na reki Muri ter z drugim krakom na 

avstrijsko-jugoslovansko mejo in usmerila sile proti Radkersburgu/Radgoni in naprej proti 

Grazu/Gradcu. Boj se je prenesel na položaje ob Muri, pri Veržeju, na štajerski strani (4. april 

1945). Po številnih poizkusih je Rdeči armadi uspelo preiti reko Muro a brez tankov in  so se 

morali zaradi močnega nemškega odpora,ki je dobil okrepitve, umakniti proti Muri in nazaj v 

Prekmurje. Pri tem so imeli velike izgube v ljudeh in orožju. Padlo je 418 vojakov, 148 je bilo 

zajetih, Nemci so zaplenili 7 lažjih topov,31 strojnih pušk,10 minometov,15 protitankovskih 
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topov,219 pušk,196 mitraljezov, 8 večjih in 18 manjših čolnov ter 15 gumijastih čolnov, nekaj 

zajetih vojakov so pa Nemci tudi ustrelili 1 je .Po tem neuspelem prehodu čez Muro Rdeča 

armada ni več poizkušala preboja na desni breg Mure.  

 

Slika 1: Zemljevid iz: Drago Novak; Prlekija 1941-1945, str. 294 

Na štajerski strani reke Mure in v Slovenskih goricah so Nemci zadrževali prodiranje 

Rdeče armade in bolgarske vojske in se je v začetku aprila 1945 fronta ustalila na črti 

Središče ob Dravi    – Kog – Šafarsko – Štrigova – Razkrižje. Bolgarske enote (12. in 16. 

divizija) so 18. aprila 1945 zamenjale sovjetske. Nemci so se umikali iz ljutomerskega 

območja v smeri proti Gornji Radgoni.  

                                                
1 Drago Novak, Prlekija 1941 – 19465, Ljubljana 1987, str.. 295   
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V jeseni 1944 so partizani na gornjeradgonskem območju izvedli nekaj uspešnih akcij 

proti Nemcem; napad na žandarmerijsko postajo v Apačah (september) in Radencih (oktober), 

poškodovanje železniške proge pri Hrastje - Moti (december) .Od sredine oktobra so na tem 

območju delovali tudi Kozaki (okoli 100 vojakov) in pomagali Nemcem razbijati partizanske 

aktivistične mreže. 

Ob prodiranju Rdeče armade iz Prekmurja proti Radkersburgu/Radgoni so se Nemci 

dodatno utrdili na gradu v Gornji Radgoni in obstreljevali vojake Rdeče armade in Bolgare na 

avstrijsko stran in mestu Radkersburg/Radgona povzročili veliko materialno škodo.. Ob 

nemškem umiku sta bila porušena cestni in nato še železniški most čez Muro v Gornji 

Radgoni. 

Gornja Radgona je doživela tudi bombardiranja ameriškega letalstva (8. julija 1944 – 

neuspešni napad na železniški most, ponovni napad 31. januarja 1945)2.   

Na gornjeradgonskem območju (kraj Police) so v začetku maja 1945 ustanovili 

majhno partizansko enoto – Lacijeva četa -, ki je štela okoli 40 mož. Skupaj s partizani so 

Bolgari prišli v Gornjo Radgono in jo osvobodili. 

Okrajni odbor OF Gornja Radgona je 8. maja 1945 v Gornji Radgoni prevzel oblast. 

Po vaseh so bili  ustanovljeni krajevno odbori OF, ponekod tudi narodna zaščita. Prvi 

predsednik okrajnega odbora OF za Gornjo Radgono je bil Anton Markovič, člani pa Franc 

Petek, Alojz Rižnar, Branko Zadravec in Janko Stranjšak. Naslednji dan je bilo srečanje 

aktivistov OF v Gornji Radgoni, po vaseh pa so bili organizirani mitingi;npr. na mitingu na 

Kapeli je poleg domačina govoril tudi kapetan Rdeče armade3.  

Območje Gornje Radgone je bilo dokončno osvobojeno in nastopila je nova oblast. 

   Za narodnoosvobodilni boj na gornjeradgonsko - ljutomerskem območju lahko ugotovimo 

nekaj značilnosti in sicer: 

1. Na tem območju  pred vojno ni bilo organizacij Komunistične Partije Slovenije, a so 

ee v poletju 1941 skojevci in aktivisti iz sosednjih območij zanetili upor proti 

okupatorju, 

2. Kljub ostremu okupatorjevemu režimu in razbijanju aktivističnih mrež so se le-te hitro 

in znova uspešno ustanavljale, 

3. Območje je bilo zelo slabo povezano s centralno slovenskim narodnoosvobodilnim 

gibanjem kot tudi z organi NOV na Štajerskem, 

                                                
2 Franz Josef Schober, Vom Leben an der Grenze, -2. Teil, Laafeld/Potrna  2009, str..45 
3 Drago Novak, Prlekija 1941-1945, str. 311 
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4. To območje je dajalo borce v druge predele Slovenije (Pohorje, Kozjak), doma so 

delovale le manjše partizanske skupine, saj konfiguracija terena ni omogočala  

uspešnega bojevanja, 

5. Na tem območju ni bilo večine organizacijskih oblik kot npr. VOS,volitev v NOO, 

šibka je bila OF, gospodarske komisije, itd.4 

                                                
4  Drago Novak, Prlekija 1941- 1945, str. 8 - 11 
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3. 2. Konec vojne na radgonskem območju (Avstrija) 
 

V začetku  marca 1945 so Nemci poizkušali z ofenzivo na območju Blatnega jezera (» 

Plattenseeoffensive «) zaustaviti prodiranje Rdeče armade, a se je njihova ofenziva ustavila 

(14. marec 1945). Sovjetska protiofenziva , čez dva dni, je boje prenesla že blizu meje 

Avstrije. Nemci so se po 25. marcu 1945 ustalili na črti Radkersburg/Radgona - Sv. Ana z 

močnimi enotami na že vnaprej pripravljenih obrambnih jarkih, ki jih je moralo kopati tudi 

lokalno in nasilno priseljeno (Židje) prebivalstvo. Posebno močne sile so imeli Nemci na 

Klöchu (severno od Radkersburga/Radgone), na gornjeradgonskem gradu, na hribih nad 

mejno reko Kučnico (Fikšinci,Gerlinci) ter pred samo Radgono/Radkersburg, v Radgonskem 

kotu (Zelting/Zenkovci, Dedenitz/Dedonci, Sicheldorf/Žetenci).  

Konec marca so Nemci evakuirali prebivalstvo iz tega vojnega področja zahodno od 

Radkersburga/Radgone. Prebivalci iz Radkersburga/Radgone so se umaknili v vinograde na 

štajersko stran reke Mure, okoliško prebivalstvo pa v kleti in gozdove radgonske okolice. Iz 

Prekmurja so prodirale sovjetske enote proti Radkersburgu/Radgoni in 4. aprila 1945 bile že 

na avstrijski meji pred Kučnico in so obstreljevale tudi samo mesto Radkersburg/Radgono. 

Zavzeti so bili kraji Fikšinci, Ocinje, Kramarovci in Gerlinci. V Rusijo  (Sibirija) so bili 

poslani prvi nemški ujetniki iz teh obmejnih krajev. Nemci so na to območje poslali močne 

tankovske okrepitve, ki so začasno zadržale sovjetsko prodiranje in jih celo pregnale iz 

obmejne Cankove. Po hudih bojih je Rdeča armada 9. aprila osvojila Klöch.  

    Boji so se prenesli na območje črte Feldbach – Radkersburg/Radgona, sovjeti so osvojili 

strateško pomembno koto (459 m nadmorske višine), kraja Pichla in Grössing ter hribe nad 

širšo radgonsko okolico. 

Boji so se prenesli na področje same Radgone (11. in 12. april 1945), Nemci so 

razstrelili železniški most čez Muro, ki je povezoval obe Radgoni, ostal pa je še 

železobetonski cestni most. Fronta se je 14. aprila že približale mestu in potekali so že tudi 

boji v samem Radkersburgu/ Radgoni (predel Tabor) in Nemci so se morali umakniti v noči 

od 14. na 15. april 1945. V teh bojih je Nemcem uspelo še razstreliti cestni most čez Muro in 

tako preprečiti, da bi se sovjetske in bolgarske enote lahko iz desnega brega Mure premaknile 

na avstrijsko stran. S tem rušenjem mostu pa so tudi svojim enotam na gornjeradgonsko- 

ljutomerskem območju nakazale smer umikanja proti Mariboru in čez Slovenske gorice proti 

Avstriji.  
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V sredini aprila so sovjeti osvojili še Purklo (severno od Radkersburga/Radgone).V 

nemški vojski se je konec aprila 1945 povečevalo število dezerterjev, ki pa so jih Nemci javno 

usmrtili npr. Mureck/Cmurek in Ratschendorf). Nemška kapitulacija je bila še samo vprašanje 

časa. Sovjeti so celo dopustili, da so se mirno umaknile nemške enote (23. tankovska divizija) 

proti zahodu in prišle v britansko vojaško področje,a so le-te za sabo puščale veliko 

razdejanje (razstreljene mostove – npr. v Murecku/Cmureku in železniške proge). Radgonsko 

območje so dokončno zasedle enote 57. armade sovjetske vojske.  

 

Slika 2: Rekonstrukcija vojaških operacij aprila 1945 na območju Radgone1 

                                                
1 Franz Josef Schober, Vom Leben an der Grenze, Laafeld/ Potrna, 2009, sr. 57 
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9. maja 1945 je bilo konec vojne. Na nemški strani je v zaključnih operacijah padlo 

okoli 500 vojakov, sovjetske izgube niso znane, ubitih je bilo najmanj 130 civilistov. V 

vzhodnem delu radgonskega okraja je bilo čez 200 popolnoma uničenih kmetij in okoli 600 

poškodovanih. 

V mestu in okolici so bile do julija 1945 enote rdeče armade, bolgarske vojske in 

manjše enote jugoslovanske armade, ki pa so se umaknile zaradi medzavezniškega dogovora 

ter so jih nadomestile britanske zasedbene sile, uradno vse do sklenitve avstrijske državne 

pogodbe maja 19552.  

                                                
2  Franz Josef Schober, Vom Leben an der Grenze, -2. Teil, Laafeld/Potrna, 2009, str. 55 - 76 
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3. 3. Angleška prisotnost na radgonskem območju 
  

Po kapitulaciji Nemčije so bile na teritorijih sodnih okrajev Radkersburg/Radgona, 

Mureck/Cmurek,Leibnitz/Lipnica, Arnfels/Arnež in Eibiswald/Ivnik vojske Rdeče armade, 

Bolgarov in Jugoslovanske armade. Tudi zahodni zavezniki so prodirali v Avstrijo; britanska 

8. armada do zgornjega porečja  Mure in Köflacha, Američani pa so zasedli Liezen in prodrli 

do Schladminga.1 

9. julija 1945 so se Velika Britanija, Francija, Združene države Amerike in Sovjetska 

zveza sporazumele o zasedbi Avstrije. Tako je bil teritorij Avstrije po stanju meja iz 31. 

decembra 1937 razdeljen na štiri cone ter posebno cono (Dunaj).Južna – britanska cona- je 

obsegala deželo Koroško,del vzhodne Tirolske in deželo Štajersko. Sosednja Gradiščanska 

(Burgenland) pa je bila zasedena od Sovjetske zveze.2 

24. julija 1945, ob 6. uri zjutraj, se je uradno začela realizacija teh sporazumov. Enote 

46. britanske pehotne divizije so se s teritorija Völkermarkt/Velikovec – Wolfsberg, kjer so 

bile že kak teden prej stacionirane, prekoračile štajersko deželno mejo (Packsattel) in  se 

pomikale v smeri proti Grazu (Gradec). Okraja Feldbach in Radgona je zasedla britanska 138. 

pehotna brigada3 

Menjava sovjetske vojske z britansko zasedbeno je potekala na Štajerskem istočasno 

in brez posebnih problemov. V večini mest je prišlo do formalnega prenosa oblasti, ko je, po 

prihodu motoriziranih britanskih enot, bila vzpostavljena nova, britanska vojaška oblast. 

Pred Radgono so prispele prve britanske enote v torek 24. julija 1945, ob 10,10 uri. Na 

stolpu mestne hiše je bila razobešena britanska zastava, ob 15,30 uri je vojaška kolona 

prispela v mesto in se na Glavnem trgu predstavila meščanom.4 

V noči 20. na 21. julij 1945 je sovjetska vojska zapustila Mureck/Cmurek, zvečer 

naslednjega dne (22. julij) so prispele prve britanske izvidniške enote, dokončno pa je bilo 

mesto zasedeno v torek 24. julija. Prebivalstvo jih je sprejelo s šopki rož in si oddahnilo 

zaradi nepriljubljene sovjetske zasedbe, predvsem zaradi neprimernega obnašanja njihove 

                                                
1  Monika Feldner –Zimmermann ,Die Südoststeirischen Bezirke Feldbach und Radkersburg unter britischer  
    Besatzung,, v Feldbacher Beiträge zur Heimatkunde der Südoststeiermark, H.9/10,Feldbach 2005 
(dalje:Feldner)  
u  Manfried Rauchensteiner, Der Sonderfall:die Besatzungszeit in Österreich 1945 bis 1955, Wien 1985in Klaus   
    Eisterer,  Austria under Allied Occupation, v Austria in the Twentieth Century, New Brunswick- London 2009 
3  Feldner  ,str. 9 
4  Feldner, ,str. 10 
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vojske (kraje,posilstva). Prebivalstvo je videlo v britanski zasedbi olajšanje ter je upalo,da 

bodo le-ti kmalu vzpostavili urejenost in normalen red5. 

 

3. 3. 1. Britanska vojaška uprava 

V posameznem okraju, zasedenem od Britancev, sta bila postavljena eden do dva 

vojaška vladna in upravna častnika (Military Government Officiers - MGO), ki sta skrbela za 

funkcioniranje krajevne vojaške uprave. Njuno glavno področje delovanja pa je bila kontrola 

okrajnega glavarstva in županovih uradnikov. Njuno delovanje je v bistvo pomenilo dvojnost, 

saj sta skrbela za izvajanje zasedbenega režima, bila sta pa tudi povezovalni člen med vojaško 

oblastjo in lokalnimi uradi. MGO iz okrajev je bila odgovorna SMGO (Senior Military 

Government Officier) za Štajersko, ki je imela sedež v Gradcu, saj ji je morala pošiljati pisna , 

najprej tedenska, nato pa mesečna, poročila o celotnem delovanju na vseh področjih. SMGO 

pa je bila odgovorna nadrejenemu Zavezniškemu svetu (Allied Council), ki je imel sedež na 

Dunaju6. 

V okraju Feldbach je bil na začetku britanske zasedbe v juliju 1945 kot MGO major C. 

O. Sturgis, uradoval pa je v mestni hiši. Kmalu po nastopu je izključil vse nekdanje 

nacionalsocialiste s funkcionarskih položajev, predvsem s področja reda in sodstva, kot enega 

glavnih ciljev njegovega položaja » vojaškega guvernerja «. 

V okraju Radkersburg/Radgona je prevzel posle MGO major J. B. Farrer iz Južne 

Afrike. Pri prebivalstvu je bil prijazno sprejet pred stanovanjem v hiši Wanner v Murski ulici 

(Murgasse).Njegov najtesnejši sodelavec je bil stotnik G. W. Murray iz Kanade, ki je prej 

služboval v škotskem regimentu in je še vedno nosil ob svečanejših priložnostih škotski kilt 

ter pri meščanih z njim vzbujal veliko pozornost. Major Farrer je uradoval do februarja 1946, 

ko se je vrnil v Južno Afriko. Njegov naslednik je postal major F. G. Cozens, ki pa ga je že 

decembra nadomestil stotnik Murray 

V juniju 1946 je nastopila velika redukcija v britanskem upravnem aparatu, saj so se 

posamezni okraji, največkrat po trije,združili v večjo enoto, kateri je načeloval vodja vojaške 

uprave. Vodilno vlogo ni imel več MGO ampak Civil Affairs Officer (CAO). 

Okraj Feldbach je spadal po tej upravni reformi skupaj z okrajem Fürstenfeld in 

Hartberg v enoto Vzhodna Štajerska (»Eastern Styria«), s sedežem pristojnega CAO v mestu 

Feldbach. Načeloval mu je major Sturgis, ki pa je maja 1947 sprejel novo službo na CAO v 

Gradcu in ga je nasledil major A. W. Allanhjerz vključenima okrajema Leibniz/Lipnica in 

                                                
5  Feldner   str. 11  
6 Feldner, str. 12 



 97 

Deutschlandsberg., ko je major Cozens 10. avgusta 1946 zapustil okraj. CAO major R. R. 

Penney je uradoval nato v Lipnici. Po nadaljnih personalnih in vojaških redukcijah v 

britanskih zasedbenih silah je bil okraj Feldbach maja 1948 vključen v področje CAO Južna 

Štajerska s sedežem v Leibnizu/Lipnici7. 

Poleg MGO in njegovih štabov je deloval v nekaterih okrajih še » javni varnostni 

častnik«  (Public Safety Officer- PSO). Njegova naloga je bila predvsem varovanje teritorijev, 

ki so bili obmejni, varoval je notranjo varnost, kontroliral krajevno policijo in žandarmerijo 

ter napredek postopkov pri denacifikaciji ter pri izdajanju medconskih potnih dokumentov in 

viz. Bil je pomemben povezovalni člen med vojaškim in administrativnim delom zasedbenega 

aparata. 

V okraju Feldbach je bil PSO stotnik J. Whyte, ki je najprej od julija 1945za nekaj 

tednov bival v dvorcu Kornberg, nato pa se je preselil v Feldbach. 

V okraju Radkersburg/Radgona ni bilo samostojnega PSO, njegove naloge je opravljal 

od julija 1945 PSO stotnik Colt iz Leibniza/Lipnice8 

 

3. 3. 2 Britanske zasedbene enote 

Glavna naloga britanskih sil je bilo vojaško varovanje v zasedbenih conah. 

Nadzorovali so ceste,obmejne vojaške objekte proti Jugoslaviji ter infrastrukturne objekte 

(mostovi,železniške proge in javne stavbe). .Številčno stanje britanskih zasedbenih sil v 

Avstriji (British Troops Austria - BTA) je bila v celotni coni v začetku okoli 100.000 vojakov 

a se je po dveh letih in pol zmanjšalo na 9.799 mož oz. na okoli desetino začetnih sil9. 

Britanske zasedbene sile so bile na štajerskem teritoriju velikokrat in zelo hitro 

menjavane, zaradi novih vojaških potreb na drugih območjih, zaradi varčevalnih ukrepov ter 

bojazni, da se vojaštvo ne bi preveč povezovalo s prebivalstvom in opustilo kontroliranja ob 

meji. 

Ob začetni julijski zasedbi okrajev Radkersbug/Radgona in Feldbach je imela 138. 

pehotna brigada svoj sedež v Bad Gleichenbergu, njeni trije bataljoni so bili razdeljeni po 

terenu: 6. bataljon –» The Lincolnshire Regiment «, najprej v dvorcu Kornberg, nato v 

Feldbachu; Komanda 6. bataljona –» The York & Lancaster Regiment », v dvorcu Halbenrain 

in nato v Bad Gleichenbergu; 2/4 bataljon » The King's Own Yorkshire Light Infantry » v 

dvorcu Brunnsee. 
                                                
7 Feldner ,str. 12-13 
8 Feldner,,str. 14 
9 Felix Schneider , Aspekte britischer Sicherheitspolitik zur Zeit der Besatzung in Österreich 1945-1948, Graz   
   1993., str. 146 
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Ko je septembra 138. pehotna brigada zapustila južno Štajersko in bila premeščena v 

Zgornjo Štajersko, sta bila oba okraja - Feldbach in Radkersburg/Radgona – več kot leto dni 

zasedena od različnih enot; Feldbach od 128. in Radkersburg/Radgona od 139. pehotne 

brigade. Sedež so imeli v znanem zdraviliškem kraju Bad Gleichehnberg, 20 km oddaljenem 

od  Radkersburga/Radgone. Kontrolo nad okrajem Radkersburg/Radgona je prevzel 5. 

bataljon (» The Sherwood Foresters «), s sedežem v Leibnizu/Lipnici, pozneje 2. bataljon ( » 

The Loyal Regiment ») in od 13. julija 1946 dalje 4. bataljon  ( » The Devonshire Regiment « 

). 

Konec leta 1946 je 139. pehotna brigada bila premeščena in se je vrnila 138. pehotna 

brigada in njen 2. bataljon (» The Hampshire Regiment ») je prevzel kontrolo nad okrajem 

Radkersburg /Radgona in 1947 preselil svoj sedež poveljstva iz Bad Gleichenberga v 

Leibniz/Lipnico. Septembra istega leta je bil bataljon premeščen na Koroško. 

2. januarja 1948 je bila izvedena zadnja britanska reorganizacija enot, ko je bil del 1. 

bataljona (» The East Yorkshire Regiment ») stacioniran v Radkersburgu/Radgoni in 

Leibnizu/Lipnici, glavno poveljstvo 138. pehotne brigade pa se je umaknilo na Koroško 

(Velden//Vrba) in smatralo radgonsko območje kot » Styria Sub Area »10. 

 

3. 3. 3. Field Security Sections (FSS) 

Britanska vojaška tajna služba (FSS) je bila del britanske armade ter je imela osnovno 

nalogo (» frontier control »), da varuje bližnja obmejna področja in tim. zaprto območje ter 

prijetje oseb, ki so prehajala čez mejo, posebej še prijetje beguncev. Njena naloga je bila, da 

se za svoje uspešno delovanje tesno povezuje z lokalnim prebivalstvom. 

V okraju Radkersburg/Radgona sta bila narednika William Otley in John P. 

Kremenezky iz FSS – 96 odgovorna za politično varnost in denacifikacijo. Sedež sekcije FSS 

- 96 je bil v stavbi poznejšega okrajnega glavarja dr. Maxa Schiestla (tim. »Wegschaider-

Haus ») v Glavni ulici.  Kremenezky je pozimi 1945/1946 zapustil Radkersburg/Radgono in 

ga je nadomestil Sgt. Ron J. Tempest, ki je ostal v Lebnizu/Lipnici, do 194711. 

Celotna sekcija FSS - 96 je imela 12 mož (častniki, štabni in drugi naredniki in civilni 

voznik).Osebja je bila uradno v službi od 7. do 17. ure, prost dan je bila le nedelja (od srede 

1946) ter pozneje še sobota popoldan. 

                                                
10  Feldner, str. 15. 
11 Feldner,str. 16 
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24. maja 1946 je bila sekcija FSS – 96 premeščena in jo je nadomestila FSS-31, ki je 

dotedanji teritorij nadzora Graz – dežela razširila še na okraje Leibniz/Lipnica (glavni sedež), 

Deutschlandsberg in Radkersburg/Radgona.  

Delovala je še tudi mobilna sekcija FSS 313, katere naloga je bila predvsem varovanje 

meje z Jugoslavijo. V Radkersburgu/Radgoni sta delovala na podružnici FSS 313 kot  tim. 

mejna policista narednika Peter Dickinson in Cyril Wrihgt in bila odgovorna za sektor od 

Murecka/Cmurek do Bad Gleichenberga. Njun sedež je bil v zaseženi stavbi v 

Plaschenaustrasse v Radkesrburgu/Radgoni. 

Sekcija je morala poročati na varnostno službo vojaškega distrikta in na glavno 

poveljstvo, ki je potem seznanjalo  pristojno pehotno brigado v regiji z ustreznimi podatki 

civilnega in vojaškega varnostnega značaja12. 

 

3. 3. 4. Zaprto območje 

Britanske zasedbene sile so vzpostavile posebno zaprto območje ( »Prohibited 

Frontier Zone - PFZ ») ki je bilo široko formalno 10 km od meje z Jugoslavijo v notranjost 

Štajerske, a je ponekod to območje bilo še globlje v notranjost. V območju so bile močne 

vojaške in policijske sile, ki so kontrolirale potovanje v in iz terena. Naloga zaprtega območja 

je bila, da se zajame begunce, nemške in hrvaške pripadnike SS, ki so čez mejo prihajali iz 

Jugoslavije ter preprečuje lokalno tihotapstvo čez reko Muro in potok Kučnico. Patrulje so 

bile tudi v samem območju, najprej britanske, od 1946 dalje tudi  žandarmerijske, ki so 

kontrolirale tudi cestni promet. 

V okraju je od 78 občin bilo v tem zaprtem območju kar 71 občin, izvzete so bile 

le:Wiersdorf, Trössing, Bierbaum, Landorf, Zehennsdorf, Waasen in Entschendorf, a sta 

slednji bili v začetku leta 1946 dodatno vključeni v PFZ. 

Sprejeti so bili strogi predpisi, ki so dovoljevali bivanje v območju; prebivalci, ki so 

živeli stalno v tem območju že pred 1. majem 1944 so imeli veljavne dokumente, tisti po 1. 

maju 1944 pa so potrebovali od PSO potrdilo z modrim križem ( » PFZ Certificate of 

Residence »).. osebe, ki so želele stopiti v območje, so potrebovale od PSO izdano dovolilnico 

z rdečim križem ( » Entry Permit »).  

Vsaka oseba , ki je stopila v območje brez veljavnega dokumenta, je morala biti prijeta 

od žandarmerije in predana okrajnemu sodišču, FSS pa je morala biti o tem obveščena. V 

vsakdanjem življenju v območju je prihajalo do težav, saj je bilo oteženo ali celo 

                                                
12  Feldner, str.18 
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onemogočeno obiskovanje zdravnika,šole,uradov, cerkva, obdelovanje polj in delo v 

gozdovih., če so ljudje bivali v ali izven tega tako strogo kontroliranega območja. Le župani 

so imeli stalne dovolilnice. Da bi se gibanje prebivalstvu olajšalo, je okrajni glavar posredoval 

pri britanskih oblasteh in jim predlagal, da v območje vključijo še preostale občine 

radgonskega okraja, a tega predloga niso sprejeli. 

V začetku leta 1948 so britanske zasedbene sile predale kontrolo v zaprtem območje 

avstrijskim organom, a so njihovo delovanje še vedno strogo nadzorovale. Dovolilnice so 

začeli izdajati avstrijski organi (okrajno glavarstvo ali policija), za vojaške osebe so še vedno 

bile pristojne britanske sile oz. PSO13 

Za potrebe delovanja avstrijskih organov so britanske sile organizirale rekrutiranje  in 

usposabljanje bodočih policistov in žandarjev, saj je večina prejšnjih policistov in žandarjev 

bili zajeti v preverjanje svoje preteklosti med svetovno vojno(denacifikacija).14 

Za vzpostavitev demokratične Avstrije se je izvajala denacifikacija. Angleži so želeli 

doseči dva cilja, čimprejšnje kaznovanje vseh nacistov in zatrtje nacionalsocialistične 

miselnosti in duha, predvsem v šolah oz. vzgoji. Veliko ljudi je bilo zaprtih in preverjanih z 

tim. denacifikacijskimi vprašalniki, v katerih so morali zapisati svoj položaj in funkcije v 

nemški vojski ali v paravojaških organizacijah. Angleže so zanimale tim. » velike ribe », nižji 

strankarski člani so bili praviloma hitro izpuščeni. Da bi bila denacifikacija uspešnejša so 

Angleži  ustanavljali tim. denacifilkacijske komiteje. Njihova naloga je bila, da so predlagali 

ljudi za preverjanje ter sodelovali v samem procesu proti obravnavanim. Angleži so 

ugotavljali, da delujejo ti komiteji bolj v smeri reševanja zaprtih, kot pa da bi prijavljali ljudi, 

za katere so sami vedeli, da so bili nacisti.   

V Radkersburgu/Radgoni je bila žandarmerijska postaja v upravni stavbi carinarnice 

ob Muri ob koncu vojne popolnoma uničena. V začetku julija 1945 je okrajni inšpektor Albert 

Kosch organiziral žandarmerijsko postajo na Hauptplatzu/Glavnem trgu. V oktobru 1945 se je 

okrajna žandarmerijska postaja preselila iz Murecka/Cmureka v Radkersburg/Radgono. 

V avgustu 1946 je bilo v okraju že 9 žandarmerijskih postaj in okrajno žandarmerijsko 

poveljstvo. Avstrijski organi so večkrat zaprosili Britance za primerno oborožitev, saj so jim 

ti prepuščali vedno več nalog varovanja in kontroliranja v zaprtem območju in so se 

pripravljali na umik v začetku leta 1948, ker so nameravali čimprej skleniti državno pogodbo 

z Avstrijo. 

                                                
13  Feldner , str. 124 
14  Dieter Stiefel, Entnazifizierung in Österreich, Wien 1981 
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Kljub strogemu varnostnemu režimu na avstrijski in jugoslovanski strani meje, je 

prihajalo občasno do incidentov. Pri tem so bile smrtne žrtve med vojaškimi in civilnimi 

osebami na obeh straneh. Incidenti so bili predvsem pri varovanju meje na reki Muri in 

potoku Kučnici. 

V Radkersburgu/Radgoni so britanske sile uporabljale naslednje stavbe oz. prostore :  

hiša Wegschaider (Glavno poveljstvo), Hauptplatz/Glavni trg št. 2 (Urad 31 FSS), 

Langgasse/Dolga ulica 50 (Casino), Hotel Österreich, Machermühle (Town Major), kasarna 

Plaschenau ( Urad 313 FSS), Gostilna Sommer (menza za nižje častnike), gostilni Vogler in 

Geder ter več stanovanjskih hiš15. 

 

3. 3. 5. Jugoslovanske teritorialne zahteve 16 

18. februarja 1946 je FLRJ na konferenco zunanjih ministrov na mirovni konferenci 

ter februarja 1947 na konferenco zunanjih ministrov v Moskvi poslala memorandum, s 

katerim je zahtevala revidiranje mirovne pogodbe iz St. Germaina (september 1919). 

Postavila je zahteve  

po pridobitvi  območij okoli Sobote , Lučan in Radgone v velikosti 130 km² z okoli 10.000 

prebivalci. 

Okrajni glavar Radkersburga/Radgone je ostro in hitro reagiral ter poslal Penneyu 

protest - v Leibniz/Lipnico britanskim silam – CAO. Navedel je konkretne občine 

(Radkersburg,/Radgona Laafeld, /Potrna, Sicheldorf/Žetenci, Dedenitz/Dedonci, Goritz bei 

Radkersburg/Gorca, Zelting/Zenkovci Hummersdorf, Altneudörfl/ Staranova vas, 

Pfarrsdorf/Farovce in Pridahof) ter zatrdil, da je to območje 98 % nemško govoreče in 

omenilo tudi slovensko manjšino (» Slowenische Minderheit »), ki poleg nemškega jezika 

govori še slovensko, ne pa tudi piše slovensko,« a da avstrijskega počutja so ti ljudje« ( » 

österreichisch gesinnt »). Britancem je sporočil, da je svetoval županom teh občin, da naj 

prebivalci ne demonstrirajo ampak s svojimi zastopniki v občinskih svetih reagirajo. 

Jugoslovanski teritorialni zahtevki so v Radkersburgu/Radgoni povzročili tudi 

menjavo župana dr. Felixa Kodolitscha. Obdolžili so ga, da je skupaj z nekaj posamezniki po 

ruski zasedbi maja 1945 podpisal izjavo, s katero je pozdravil združitev 

Radkersburga/Radgone z Jugoslavijo. V noči od 19. na 20. januar 1947 so bili po mestu 

izobešeni številni plakati z napisi » Proč s slovenskim županom « in » Zahtevamo župana, 
                                                
15  Feldner, str.20-22 
16  Feldner, str.130 – 135 in glej: Janez Stergar, Jugoslaovanske ozemeljske zahteve od 1945 in njihovo 
postopnbo  
     umikanje v: Der Staatsvertrag von Wien 1955-2005 – Die Kärtner Perspektiven, Klagenfurt 2006, str. 89 - 98 
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avstrijsko mislečega, ker nas je Kodolitsch izdal ». Kodolitsch je zaradi pritiskov odstopil, 

nadomestil ga je okrajni šolski inšpektor Schrampf. 

Omenjene občin so poslale pismo na štajersko deželno vlado v Gradec in izrazile 

zahtevo, da občine ostanejo v Avstriji ter izrazile pripravljenost, da v skrajnem primeru 

pristanejo na plebiscit in se tako odločijo za Avstrijo. 

Reagirale so ZDA in poslale v Radkersburg/Radgono posebnega poročevalca za 

bodoče pogovore o avstrijski državni pogodbi Samuela Reberja17. Ta je 18. aprila 1949 

obiskal vse obmejne okraje, med njimi tudi Radkersburg/Radgona, spremljal ga je deželni 

glavar Josef Krainer18. Pred mestno hišo so ga pričakali župani omenjenih občin in še župani 

treh občin iz lipniškega okraja (Sulztal, Berghausen in Ratsch). Reberju so predali 

memorandum z zahvalo za njegov obisk. Pratscher, župan Radkersburga, je podal apel za 

pravičnost odločanja velesil  o tem vprašanju. 

V okraju je vladala resna napetost zaradi jugoslovanskih teritorialnih zahtev. Ljudje so 

se bali ponovnega prihoda jugoslovanske ali ruske vojske ob dejstvu in informacijah, da se 

bodo Britanci  začeli umikati, saj so že zmanjševale svoje sile. Klici iz jugoslovanske strani 

Mure so bili izzivalni ( » Radgona pripada nam !« )19. 

Avstrijci so evakuirali prebivalstvo iz območja 1 km ob jugoslovanski meji. 

Prebivalstvo je bilo zbegano in je zamenjevalo tim. bande (križarji), ki so se zadrževale v 

obmejnem avstrijskem območju z jugoslovansko vojsko. Zastoj pogajanj o državni pogodbi je 

še dodatno zbujal strah in ugibanja o bodoči usodi ljudi o meji. Situacija se je umirila šele, ko 

se je z zaostritvijo odnosov med Jugoslavijo in Sovjetsko zvezo (Informbiro) pokazalo, da 

jugoslovanske teritorialne zahteve ne bodo mogle biti realizirane. 

 

3. 3. 6. Problematika beguncev v okraju Radkersburg /Radgona 

Okraj je bil glede na svoj geografski položaj teritorij, kamor so prihajali begunci pred 

napredujočo sovjetsko, bolgarsko in jugoslovansko vojsko kot tudi po kapitulacije nemške 

                                                
17 Samuel Reber (15.7.1903 East Hamton, ZDA – 25.12.1971 Princeton ZDA), ameriški diplomat, leta 1946 je 
bil  
    svetovalec  v delegaciji ZDA na konferenci zunanjih minsitrov v Parizu in nato 6 let delal v zunanjem 
ministrstvu   
    za Evropo- in dopisnik časopisa New York Tiines.(vir: »Samuel  Reber, Career Diplomat For the State  
    Department, New York Times, 26.12.1971)   
18 Josef Krainer (16.2.1903 Sankt Lorenzen pri Scheiflingu -28.11.1971 Allerheiligen pri Wildonu);med drugo  
    svetovno vojno nekaj časa zaprt, nato je bil podjetnik (lastnik opekarne).od 1945-1048 je  bil član štajerskega  
    deželnega sveta, nato štajerski deželni glavar (1948-1971) . Bil je  trden zagovornik avstrijskega federalizma 
in    
    notranjepolitičnih reform. Aktivno je deloval v ÖVP (Avstrijska ljudska stranka)vir:Die Presse (17.8.2007) 
19 Feldner, str. 135 
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vojske vračajoči iz ujetništva in taborišč. Želja beguncev je bila, da bi prišli v britanski ali tudi 

v ameriški del zasedbenega ozemlja. Od 94.000 beguncev v letu 1946 na Štajerskem jih je 

okoli 15.000 živelo v begunskih taboriščih. Mnogi so bivali v taboriščih Straß in Wagna v 

okraju Leibniz/Lipnica in Großwilfersdorf v okraju Fürstenfeld, saj v okraju 

Radkersburg/Radgona ni bilo nobenega takega taborišča. V decembru 1946 je bilo v okraju 

registriranih 4.376 beguncev ( » Displaced Persons DPs »).Od tega jih je bilo 2.680 » 

volksdeučerjev » iz Jugoslavije,Italije,Sudetov, Madžarske in Romunije, 874 Jugoslovanov, 

89 » Nemcev iz Rajha », 66 Madžarov, 50 Poljakov, 26 Ukrajincev, 14 Italijanov, 11 Čehov, 

7 Rusov, 6 Francozov, 1 oseba iz Galicije, 1 Grk, 1 Nizozemec in 550 oseb brez 

državljanstva20. 

Šele leta 1948 se je številko beguncev zmanjšalo pod 3.000, ker so nekateri našli delo 

v drugih okrajih , bili repatriirani v svoje države ali pa so se uspeli preseliti v ZDA, Avstralijo 

ali Vel. Britanijo.  

Situacija se je počasi umirjala, s pomočjo države, dežele, ZDA , cerkve in Rdečega 

križa, ko so se razmere beguncev izboljševale in mnogi so se tudi stalno naselili in se počasi 

socializirali z novo okolico. 

 

3. 3. 7. Okrajno glavarstvo Radkersburg /Radgona 

Kot najnižja stopnja oblasti je bilo, na osnovi sprejete zakonodaje 20. julija 1945, 

postalo okrajno glavarstvo (Bezirkshauptmannschaft), ki je dobilo nalogo, da vzpostavi 

skupaj z zasedbenimi silami varnost in oskrbo prebivalstva ter postavi osnove uprave. 

Okrajno glavarstvo Radkersburg/Radgona je imelo svoj sedež takoj po koncu vojne v 

Murecku/Cmureku in se tako izognilo morebitnim sporom z jugoslovansko vojaško oblastjo, 

ki je bila v Radkersburgu/Radgoni. Prvi uradni okrajni glavar je bil dr. Peter Hinterlechner, ki 

je bil v začetku septembra 1945 iz neznanega vzroka prijet od Angležev ter ga je 7. septembra 

nadomestil dr. Willibald Liehr, ki se je pred tem vrnil iz angleškega vojnega ujetništva v 

Italiji. 

V sredini oktobra 1945 se je sedež okrajnega glavarstva le preselil v 

Radkersburg/Radgono v stavbo na Emmenstrasse št.9. Februarja 1946 je postal dr. Max 

Schiestl novi okrajni glavar v Radkersburgu/Radgoni. 

Do sredine leta 1946 so zavezniki ostro in dosledno kontrolirali avstrijske uradnike, 

saj je bilo v bistvu uradovanje paralelno, britansko – avstrijsko. Dotedanje britansko » 

                                                
20  Feldner, n.d., str.137 
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pokroviteljstvo » se je začelo spreminjati v  »svetovanje » ; zmanjševale so se zasedbene 

vojaške sile, okrajno glavarstvo je dobilo možnost razdeljevanja hrane za prebivalstvo, izdajo 

bencina,olja in maziv, enostavnejše zadeve iz področja vojaškega sodstva, zbiranje prijav  za 

izdajo potnih listin in njihovo razdeljevanje, itd. Zavezniki so si pridržali še vedno zadeve s 

področja policije in denacifikacije kot tudi potrjevanje potnih listov.  

 

3. 3. 8. Politični razvoj v okraju Radkersburg/Radgona 

V zasedbeni coni so takoj začele delovati politične stranke. Za ustanovitev in 

delovanje je bilo potrebno v programih strank izpolnjevati štiri osnovne zahteve zasedbenih 

sil: 

1. da se stranka zaveže, da bo delovala za svobodno in neodvisno Avstrijo in skrbela 

za njeno trdnost, 

2. da bo na osnovi demokratične zakonodaje delovala proti nacistični ideologiji  in to  

jamčila na vseh njenih oblikah delovanja na socialnem, političnem, kulturnem in 

gospodarskem področju,  

 3. da obstoječega reda, ki je bil postavljen z zakoni in predpisi zasedbenih sil, ne bo 

kršila, 

 4. da ne bo izvajala nobenih dejavnosti, ki bi bile usmerjene proti zasedbenim silam 

ali katerei izmed nji21:  

 Tako so začele delovati tri politične stranke:Avstrijska ljudska stranka 

(ÖVP),Socialistična stranka Avstrije (SPÖ) in Komunistična stranka Avstrije (KPÖ). 

Britancem je bilo potrebno predložiti program stranke, imena in naslove funkcionarjev 

stranke ter prijaviti javna zborovanja nekaj tednov vnaprej. V Mureck/Cmureku se je 

vzpostavilo okrajno vodstvo ÖVP v sredini julija 1945 (predsednik Franz Kummer,sekretar 

Franz Wegart), ki se je oktobra,istočasno kot okrajno glavarstvo, preselilo iz 

Murecka/Cmureka v Radkersburg/Radgono. SPÖ s Paulitschem na čelu je izven mesta 

Radkersburg/Radgona imela manjši vpliv kot ÖVP, dočim KPÖ z zelo majhnim članstvom ni 

pomenila bistvene politične sile. Bistvo delovanja političnih strank v tem začetnem obdobju je 

bilo organiziranje zborovanj in pridobivanje članstva za bodoče volitve na različnih ravneh. V 

Radkersburgu/Radgoni je bilo na zborovanju ÖVP le okoli 50 udeležencev, zborovanja SPÖ v 

bližnjem Klöchu se je udeležilo le 5 simpatizerjev. Zborovanje ÖVP je britanska FSS ocenila 

kot » ne tako odločen odnos proti nekdanjim ex – nacistom, kot ostale stranke « .Britanski viri 

                                                
21 Matjaž Klemenčič - Vladimir Klemenčič, Die Kärntner Slowenen und die Zeite Republik,  
                                     Klagenfurt/Celovec,Ljubljana/Leibach, Wien/Dunaj, str. 70 - 71 
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(FSS) so ocenili za okraj Radkersburg v letu 1946, da je imela ÖVP okoli 2500, SPÖ okoli 

500 in KPÖ le nekaj 10 članov. Avgusta 1947 je SPÖ organizirala svoj okrajni strankarski 

podmladek  (» Rdeči sokoli «), na dobro obiskanem zborovanju ÖVP (dvorana Sparkasse v 

Radkersburgu/Radgoni) 28. septembra pa je Alfons Gorbach, deželni predsednik stranke, 

spregovoril o aktualnih dnevnih temah. KPÖ je marca 1948 preselila svoj strankarski urad v 

Langgasse (Dolga ulica) 26 in še vedno  ni igrala vplivne vloge v političnem smislu22.  

V decembru 1948 so se vse tri politične stranke začele intenzivno pripravljati na 

volitve 1949. 

 

3. 3. 9. Novembrske volitve 1945 

Kljub nekaterim pomislekom, da je premalo časa za dobre priprave političnih strank za 

volitve, so bile volitve za parlament, deželne zbore in dunajski občinski svet, razpisane za 25. 

november 1945 ( tim. » Kathrein« - Wahlen ). Britanci so kontrolirali celotno predvolilno 

dejavnost strank, ki so se spopadale z veliki organizacijskimi problemi (pomanjkanje 

papirja,tiskarskih storitev, transporta, uradnih prostorov, itd.).23. Britanci so trem strankam 

odmerile natančno enak prostor v časopisu Neue Steirische Zeitung, čas za radijske oddaje ter 

preskrbele določene količine papirja za tiskarne, volilnih plakatov in reklamne lističe ter so 

vsaki  

stranki obljubile izdajo tedenskega časopisa. Vsebine vseh teh obvestil so morale biti dane v 

britansko cenzuro. Celotna Avstrija je bila razdeljena na 25 volilnih okrožij, okrožje 

Radkersburg/Radgona je bilo kot okrožje št. 21 (» Mittel – und Untersteier «).  

Stranke so postavile po 4 kandidate in njihove namestnike; pri tem je le KPÖ kot edina 

stranka imela na kandidatni listi pri svojih namestnikih  3 ženske. Britanci so poskrbeli za 

varnost samih volitev; v okraju Radkersburg/Radgona je to prevzela 139. pehotna brigada. 

Britanski opazovalci za 78 volilnih mest so v okraju skrbeli za nadzor celotnih volitev, od 

priprave volilnih materialov do končnega štetja oddanih volilnih lističev.  

Tudi sama avstrijska stran je poskrbela za varnost in red na in pred volišči, saj je bila 

dan pred in na dan volitev prepovedana vsaka agitacija in točenje alkohola.  

Rezultati volitev so pokazali, da je nesporni zmagovalec bila, pričakovano, ÖVP saj je 

dobila kar 88,1 % glasov pri volitvah za zvezni parlament in štajerski deželni zbor. Tudi v 

samem mestu Radkersburg/Radgona je stranka od 630 volilnih upravičencev dobila večino 

                                                
22  Feldner, n.d.,str.28- 
23 Astrid Juri, Die Novemberwahlen 1945 in der Steiermark,Vorbereitung, Durchführung, Auswirkung, Graz 
1994 
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(378 glasov,oz. 63,1 %), sledili sta ji SPÖ (218 glasov, oz. 36,4 %) ter KPÖ (3 glasovi, oz. 0,5 

%).Tudi sama volilna udeležba je bila presenetljivo visoka, v okraju kar 94,1 % (Štajerska = 

93,8 %).  

Tako je bil za štajerski deželni zbor iz okraja Radkersburg/Radgona izvoljen Leopold 

Praßl (ÖVP), posestnik iz kraja Schwabau pri Stradnu24. 

 

3. 3. 10. Občinski sveti  

Trajalo je še kar pol leta, da so na podlagi novembrskih volitev bili oblikovani tudi 

občinski sveti (» Gemeinderat «), saj ni bilo direktnih volitev in so rezultati novembrskih 

volitev pomenili tudi ključ za razdelitev mest v občinskih svetih (Prve občinske volitve so bile 

šele leta 1950). Šele med aprilom in junijem 1946 so bili na podlagi deželnega zakona in 

novembrskih rezultatov volitev konstituirani občinski sveti. V Radkersburgu/Radgoni je bil 

brez volitev, od jugoslovanske strani, imenovan dr. Felix Kodolitsch (nestrankarski) že takoj 

po jugoslovanski zasedbi maja 1945. 

V oktobru 1945, torej po jugoslovanskem umiku in, ko so bili že prisotni Britanci, so 

le-ti precej reducirali občinske svete, saj so določili poseben ključ za določitev števila članov  

svetov; 

V prvo skupino so spadali kraji oz. občine, ki so imele do 1500 prebivalcev in so smele imeti 

največ 3 člane (župan + 2 člana) V drugo kategorijo (1501 – 3000 prebivalcev) so spadali 

kraji, oz. sedeži okrajev, ki so imeli 5 članov (župan +  4 člani).. 

V Radkesrburgu/Radgoni je bila sestava sveta naslednja:25  

• župan dr. Felix Kodolitsch, 

• člani:  

˗ Franz Sommer (ÖVP), 

˗ Josef Hammler (ÖVP), 

˗ Franz Brauchart in  

˗ Ignaz Gomilschack (SPÖ), od 18. oktobra 1945 Max Sterle. 

Januarja 1946 je deželni zakon spremenil formulo za določitev števila članov 

občinskih svetov; občinski sveti v manjših krajih oz. občinah do 1000 prebivalcev so lahko 

imeli 9 članov, občine od 1001 do 3000 prebivalcev ( npr. Radkersburg/Radgona) pa 12 

članov. Razdelitev mest v svetu med politične stranke je bilo izvedeno na osnovi tim. »d' 

                                                
24  Feldner,  str. 33 - 38 
25  Feldner, n.d., str.39 
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Hondtschenovem postopka ». Tako je v  občinskem svetu v Radkersburgu/Radgoni bila nova 

zastopanost naslednja, a še vedno na podlagi novembrskih volitev:  

Župan: dr. Felix Kodolitsch (nestrankarski) in 11 članov, 7 članov iz ÖVP (Franz 

Wegart, Maria Taschany, Franz Sommer, Franz Summer, Josef Semlitsch, August Pail in 

Josef Hammler ter 4 iz SPÖ (Ignaz Gomilschack, Roman Cernel, Johann Kalin in Rudolf 

Prassl).Župan dr. Felix Kodolitsch je uradoval do 19. januarja 1947, nasledil ga je Karl 

Schrampf, ki pa je od županovanja 7. julija 1947 odstopil ter je bil za njegovega naslednika 

izvoljen posestnik  Karl Pratscher. Od aprila 1946 sta bila županska namestnika Franz Wegart 

in Ignaz Gomilschack. 

Odstopi županov so bili dokaj pogosti in so zato imeli najrazličnejše vzroke 

(kmetovanje, bolezen, posledice vojne, nepriljubljenost pri prebivalstvu, itd.)26 

V okraju Radkersburg/Radgona je bilo 78 občin s 708 občinskimi svetniki od teh kar 

670 , oz. 95 % iz ÖVP, ostanek iz SPÖ. Vsi svetniki , kot tudi zaposleni v občinski in okrajni 

upravi, so si morali pri britanskih vojaških oblasteh pridobiti poseben certifikat (» 

Employment Certificate »), ki so ga dobili po poprejšnji izpolnitvi vprašalnika. Če niso bili 

»omadeževani » z nacistično preteklostjo, jim je britanska oblast izdala pozitivno soglasje za 

delo oz. članstvo v svetih. 

Zastopanost žensk v občinskih svetih je bila relativno skromna, v radgonskem okraju 

jih je bilo komaj 8, v sosednjem okraju Feldbach le 4. So pa bile ženske močno zastopane 

med volilnimi upravičenci (od 100 upravičencev kar 62 žensk), predvsem zaradi zmanjšanja 

števila moških (padli v vojni, ujetniki, ki se še niso vrnili, prejšnja pripadnost NSDAP, kar 

jim je  onemogočalo kandidiranje in glasovanje, itd.). 

 

3. 3. 11. Sodstvo v okraju Radkersburg /Radgona 

Britanska zasedbena oblast je vzpostavila poseben sodni sistem,ki je temeljil na tim.  

»Ordinance 200 » . Na njegovi osnovi so britanska vojaška sodišča  (» Military Government  

Courts «) kaznovala osebe, ki so se prekršile proti vojaški oblasti ter tudi proti avstrijskim 

zakonom.27  

Obstajala je dvojnost v sodnem sistemu, saj so poleg britanskih delovala že tudi 

avstrijska. V prvih dveh letih (1945-1946) so britanske zasedbene sile kontrolirale tudi vse 

postopke in sklepe avstrijskih sodišč. Glavnina delovanja britanskih vojaških sodišč je bilo 

                                                
26  Feldner,, str. 39 - 40 
27 Siegfried  Beer, Die Briten und der Wiederaufbau des Justizwesens in dre Steiermark 1945-1950 v: Die »  
     britischen » Steiermark 1945-1950, Graz 1995 
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kaznovanje posedovanja orožja, tihotapljenja živali,ilegalnih prehodov meje v in iz 

Jugoslavije, črnoborzijanstva, ponarejanja dokumentov, zavestno napačnega izpolnjevanja 

vprašalnikov, nošenja nemških uniform, neupoštevanja britanskih zakonov in odredb in 

drugo. 

V okraju Radkersburg/Radgona je bilo okrajno sodišče v Radkersburgu/Radgoni.. 

Sodniki  med oktobrom 1945 in junijem 1948 v » Summary Court » v okraju 

Radkersburg/Radgona so bili  še poleg MGO majorja Farrerja in pozneje majorja Cozensa 

tudi majorji Allen, Perrey, White, Ricketts, Fleming ter Bickford, Mc Kenna in stotnik Legh.     

V okraju Radkersburg/Radgona je FSS iskala med nacisti predvsem Arnulfa 

Lilla,okrožnega vodjo iz Murecka/Cmureka in sturmbannführerja Antona Oswalda  iz 

Murecka/Cmureka, ki sta bila odgovorna za streljanje nekaj deset judov v Klöchu marca 

1945. Na  seznamu iskanih je še vedno veliko članov SD (Sicherheitsdienst), pa tudi še 

nekdanji pučisti iz Avstrije ter vodilni člani HJ (Hitlerjugend). 

 

3. 3. 12. Denacifikacija in šolstvo v okraju Radkersburg /Radgona 

Za vzpostavitev novega pravnega reda v Avstriji je bil vsekakor potreben tudi obračun 

z bližnjo preteklostjo Avstrije (1938 – 1945).Britanska denacifikacijska politika je imela 

predvsem dva cilja; vse naciste strogo kaznovati in zatreti nacistično miselnost pri ljudeh. 

Izvršilni organ britanske zasedbene sile za denacifikacijo je bila britanska tajna služba 

FSS. Za izvajanje le-te so pripravili poseben dvojezičen (nemško-angleški) vprašalnik (» 

Fragebogen –Personal Questionnaire »), ki so ga morali izpolniti vsi, ki so bili za Britance 

sumljivi s svojo nacistično preteklostjo. Vprašalnik je spraševal po osebnih podatkih, 

funkcijah v vojski, politiki in nacistični stranki, itd. Britanci so hitro spoznali, da morajo imeti 

za uspešno izvedbo tega projekta podporo domačega prebivalstva in so zato ustanovili v 

okraju tim. » Denacifikacijski komite » , ki ga naj sestavljajo zastopniki vseh demokratičnih 

političnih strank, saj so le-ti boljše poznali domače lokalne razmere v okraju v času od 1938-

1945. 

Denacifikacijo so Britanci zelo dosledno izvajali predvsem v šolstvu; v okraju je 

avgusta 1946 bilo kar 30 učiteljev odstranjenih, leto pozneje (1947) je bilo od 81 učiteljskih 

mest zasedenih le 73 (55 učiteljic in 18 učiteljev) -  43 učiteljev je bilo » politično 

obremenjenih« , 30 » manj obremenjenih ». Marca 1948 je število učiteljskih mest v okraju 

naraslo na 125, saj se je povečalo število oddelkov oz. razredov na ljudskih šolah.28 

                                                
28 Feldner, n.d., str.51 - 52 
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   Januarja 1948 so bile štiri učiteljice ljudskih šol ( Mettersdorf, Klöch,St. Peter am 

Ottersbach in Straden) izključene iz službe. Istega meseca je bilo vrnjenih 8 oseb na ljudske 

šole , 2 na glavno šolo (Radkersburg/Radgona) ter ena učiteljica premeščena. Tako visoke 

številke teh odpuščanj, preverjanj in zamenjav, so posledice dejstva, da je kar 70 % učiteljstva 

na Štajerskem bilo v obdobju 1938 – 1945 včlanjenih v NSDAP, saj so le tako lahko zadržali 

učiteljsko mesto, učitelji pa se izognili aktivno vojaški službi in frontam. 

Okraj Radkersburg/Radgona je novembra 1945 dobil okrajnega šolskega inšpektorja 

(Franz Wallner).V samem mestu Radkersburg/Radgona sta bili dve šoli, mestna  in okoliška 

ljudska šola. Ustanovljen je bil začasni šolski svet, ki so ga sestavljali župana mesta 

Radkersburg/Radgona (Felix Kodolisch) in občine Altneudörfl (Josef Schrötter), predstavnika 

političnih strank (SPÖ – Ignaz Kobermann in ÖVP – Johanna Kodolitsch) in oba šolska 

upravitelja. Tak začasni šolski svet so septembra 1945 predlagali vojaškim oblastem v 

potrditev. 

Šolski sistem je uvedel naslednjo shemo šol:  

a) Volksschule (ljudska šola) je imela 8 razredov a so se lahko učenci po 4 letih odločili, 

da prestopijo v druge šole,npr. v glavno šolo, 

b) Hauptschule (glavna šola) je imela oddelke za uspešnejše in oddelke za manj uspešne  

učence, 

V tim. višje šolstvo ( » Im Bereich der höheren Schulen ») je istem uvrstil: 

a) Gymnasium (gimnazija) 

b) Realgymnasium (realna gimnazija) 

c) Realschule (realka) in  

d) Frauenobersscule (ženska višja šola) 

Tak šolski sitem je ostal v veljavi do 1962, ko je bila izvedena nova šolska reforma29 

Zaradi procesa denacifikacije v šolstvu se je odprtje šol, ljudskih in glavnih, zavleklo in  

sta v okraju Radkersburg/Radgona obe ljudski šoli začeli s poukom konec septembra, glavna 

šola pa v začetku oktobra 1945, saj tudi obe šolski stavbi nista bili pravočasni pripravljeni oz. 

obnovljeni za pouk. 

V okraju Radkersburg/Radgona je bilo ob koncu šolskega leta 1945/1946 (julij 1946) 16 

ljudskih in 2 glavni šoli. V ljudskih šolah je bilo 3786 učencev (1948 fantov in 1838 deklet), v 

glavnih šolah pa 231 učencev (107 fantov in 124 deklet) Učence je poučevalo skupaj 75 

                                                
29 Josef Scheipl, Helmut Seel, Die Entwicklung des österreichischen Schulwesens in der Zweiten Republik 1945 
- 
                                                 1987, Graz 1987, str. 9-12  
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učiteljev oz. učiteljic, razredi so bili številni (povprečje je bilo učitelj za 57 učencev).V okraju 

ni bilo nobene srednje šole, šele aprila 1947 so odprli obrtno - nadaljevalno šolo v mestu. 

   Število učencev je bilo konec oktobra 1947 že višje (4895), a je zopet julija 1948 upadlo 

(3903).30 

Zelo pereče je bilo vprašanje šolskih stavb, saj sta npr. bili v mestu , stavbi mestne 

ljudske in fantovske glavne šole v aprilskih zaključnih bojih 1945 leta zaradi požara hudo 

poškodovani. Tako se je mestna ljudska šola preselila v okoliško ljudsko šolo in pouk je bil 

celo v najeti sobi gostilne Maitzen v mestu. Novembra 1945 sta se prejšnji ljudski šoli,mestna 

in okoliška, združili.  

Glavna šola je bila v naslednjih letih v stavbi na Glavnem trgu 10 (nekdanja glasbena 

šola) in šele leta 1950 so požgano stavbo glavne šole obnovili in pripravili za pouk. Pouk je 

bil v vseh šolah v dveh izmenah (dopoldan in popoldan), primanjkovale so vse šolske 

potrebščine in učni pripomočki.  

Življenje učencev je bilo v prvem povojnem šolskem letu zelo težko, primanjkovalo je 

obutve, v ljudski šoli v Halbenreinu v novembru 1946 kar 26 otrok ni obiskovalo pouka, ker 

niso imeli sploh obutve, 30 pa je imelo zelo slabo. V obdobju od marca1946 do decembra 

1948 je bilo v okraju Radkersburg/Radgona razdeljenih 2972 parov obutve, pri tem je bila 

marca 1946 dana ameriška pomoč (88 parov čevljev). Dodaten problem je predstavljalo 

dejstvo, da so delilni boni za čevlje bili le do velikosti – številke 3531. 

Velik problem v šolah je predstavljalo pomanjkanje kuriv saj so morali zato v šolskem 

letu 1946/1947 celo podaljšati božične počitnice do konca januarja, v ljudskih šolah Klöch in 

Tieschen  celo še v februar. Šele z marcem, ko so se temperature dvignile je stekel pouk 

normalneje.  

Učenci v okraju Radkersburg/Radgona so začeli dobivati pomoč britanskega Rdečega 

križa (» BRC «) in je tako marca 1946 bilo razdeljenih 225 kosil. Do začetka maja 1946 je 68 

otrok dobivalo mleko in 42 otrok juho in kruh kot pomoč iz Švice od »Swiss Relief 

Association »,od februarja do junija 1947 ponovno iz Švice (» Sweizer Spende ») za 270 

učencev ljudskih šol in glavne šole v okraju. Januarja 1948 se je začela pomoč v akciji » 

UNO's soup kitchen » za šolsko mladino. 

Slabe prometne zveze v okraju so oteževale prihajanje učencev v glavno šolo v 

Radkersburg/Radgono, saj še v oktobru 1945 ni bilo za 37 učencev avtobusne povezave s 

šolo. Težave so delno reševale britanske vojaške oblasti s svojimi prevoznimi sredstvi. 

                                                
30  Feldner, n.d., str.61 - 62 
31  Feldner, n.d., str. 65 
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Nasploh je v šolah primanjkovalo učil, šolskih potrebščin, oprema je bila slaba in so 

učitelji precej improvizirali izvajanje pouka32.  

 

3. 3. 13. Zdravstvo in socialno stanje v okraju Radkersburg/Radgona 

Zdravstveni sistem se je moral po koncu vojne vzpostaviti na celotnem območju 

Štajerske popolnoma na novo. Najprej so bili v deželi organizirani sanitetni okraji, v okraju 

Radkersburg ga je vodil Leopold Gollé, ki je skrbel predvsem za dezinfekcijo. Britanski 

Rdeči križ je skrbel s svojim osebjem za transport, razdeljevanje in koordinacijo dela; za 

okraje Radkersburg/Radgona, Leibniz/Lipnica in Deutschlandsberg je bila odgovorna E. 

Climenson s svojim uradom v Straßu konec leta 1946. 

V prvem letu po koncu vojne je zelo primanjkovalo zdravstvenega osebja, ki je ali 

pobegnilo, bilo v vojnem ujetništvu ali preverjano s postopki denacifikacije. Tako je do 

septembra 1948 kar 13 zdravnikov v okraju Radkersburg/Radgona bilo nedelavnih. V samem 

okraju je bilo aktivnih le 8 zdravnikov v 8 krajih (Brunnsee, Straden, Deutsch Goritz/Gorca, 

Kronnersdorf, Mureck/Cmurek, Halbenrein, Radkersburg/Radgona in St. Peter am 

Ottersbach). V okraju so bili maja 1947 le en zobozdravnik in trije dentisti. Od aprila 1947 sta 

bila v celotnem okraju na razpolago le dve vozili prve pomoči v Radkersburgu/Radgoni ter 

organizirana Prva pomoč Rdečega križa v Mureck/Cmureku. 

V Radkersburgu/Radgoni je bila bolnica ob koncu vojne zelo poškodovana . Šele 

konec leta 1946 je bilo dokončno odločeno, da se bo bolnica začela urejati in je dobila 40 

postelj za kirurški in infekcijski oddelek, ki so jih začeli opremljati februarja 1948, v začetku 

leta 1949 pa je že bila organizirana kot deželna bolnica in je njeno vodstvo 1.1.1949 prevzel 

primarij dr. Kurt Kamniker33. 

Zdravstveno stanje ljudi, predvsem žensk, v okraju je bilo v letu 1945 zelo slabo, 

čutile so se posledice posilstev ruske in bolgarske vojske, številne spolne bolezni, tifus, 

pljučnica, malarija,številne otroške bolezni, itd. 

 

3. 3. 14. Kmetijstvo v okraju Radkersburg /Radgona 

Zaradi zaključnih operacij ob koncu druge svetovne vojne je bilo prav v okraju 

Radkersburg /Radgona razdejanje na poljih, travnikih,vrtovih, vinogradih in gozdovih 

ogromno. Veliki kraterji od bombardiranja, tankovski in pehotni jarki so bili predvsem v 

                                                
32  Siegfried Beer, Dire Briten und  dsas steierische Schulwesen 1945 – 1947 v: Die »britische« Steiermark 1945- 
     1955, Graz 1995 
33  Feldner, str. 72-73 
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občinah Deutsch Goritz/Gorca, Donnersdorf, Hummersdorf, Weinburg, 

Altneudörfl/Staranova vas, Laafeld/Potrna, Klöch, Pichla bei Radkersburg, Pölten, Pridahof, 

Pfarrsdorf/Farovce, Straden, Gosdorf, Gruisla, Mureck/Cmurek in Halbenrein. Britanske sile 

so smatrale, da je naloga za  sanacijo teh kmetijskih površin pri domačih občinah. 

Tudi razminiranje teritorija je bila zahtevna naloga, pri kateri pa so sodelovali tudi 

strokovnjaki britanske vojske še v letih 1946 in 1947. 

Stalež živine (govedo, konji, svinje) je v okraju v prvih letih po vojni bil zelo nizek, pa 

tudi maloštevilna veterinarska služba je imela veliko problemov pri svojem delu na kmečkih 

posestvih z vzdrževanjem primernega zdravstvenega stanja živine. 

Na posestvih je primanjkovalo delovne sile, predvsem moških, zato so britanske 

vojaške oblasti iz svojega taborišča (» D. P. Camp - Straß ») rekrutirale 40 beguncev (» 

Displaced Persons ») kot pomoč najbolj potrebnim posestnikom.  

 

3. 3. 15. Oskrba prebivalstva v okraju Radkersburg /Radgona 

Britanske zasedbene sile so natančno kontrolirale Deželni razdeljevalni urad pri 

njegovem razdeljevanju življenjskih potrebščin med prebivalstvo. V okrajih so bili 

organizirani okrajni in občinski razdeljevalni uradi, ki so organizirali izdajanje živilskih in 

drugih kart oz. nakaznic. Pri delu jim je pomagala tudi Okrajna kmečka zbornica, ki ji je 

načeloval grof Stürgkh. 

Od sredine aprila 1946 so Združeni narodi z programom UNRRA (» United Nations 

Relief and Rehabilitation Administration ») skupaj z avstrijsko vlado prevzeli oskrbo 

prebivalstva, ki je trajala do sredine 1947. 

V okraj Radkersburg/Radgona je prihajala tudi prepotrebna pomoč, potrebne so bile 

dodatne količine  4 vagonov pšenice  in 3 vagonov koruze, ki je sicer bila že obljubljena, a 

preusmerjena v Gradec. Junija 1947 je okrajni oskrbovalni odbor prepovedal delovanje hišnih 

mlinov in tako posredno lažje kontroliral proizvodnjo in trgovino z moko. Kontrolirane so 

bile domače proizvodnje masti, olja in masla, ki so ga februarja 1947 začeli nadomeščati z 

kontingentom poslane margarine ter maja s pošiljkami olja, soli in svinjske masti. Prihajala je 

tudi pomoč iz ZDA (sladkor,čokolada, kava, ribe in limone). V okraju je bilo, tudi po mnenju 

Britancev, dovolj vinogradov in lastne produkcije, da ni bila potrebna njihova pomoč, je pa 

zaradi tega cvetela »  trgovina na črno » . 

V okraju so bili kmetovalci zadolženi za dve povojni leti (1946 in 1947) za obvezno 

oddajo kmetijskih pridelkov ( žitarice, meso, mast, mlečni proizvodi) za oskrbo mestnega 

prebivalstva .  
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Okrajna kmetijska zbornica je  zadolžila občine, te pa s pomočjo krajevnih kmečkih 

svetov posamezne kmetije z kvotami in jih pozvali za pravočasne in točne oddaje predpisanih 

količin. Za neizpolnjevanje obveznosti posameznih kmetij so morale solidarnostno prispevati 

ostale. 

V aprilu 1947 je imela redka kmetija v okraju več kot 3 glave živine in več kot 2 

svinji.  

Okraj Radkersburg/Radgona je glede na svoj tradicionalni kmetijski značaj moral 

solidarnostno pomagati drugim okrajem, predvsem pa mestoma Gradcu in Dunaju.   

Določene so bile zahtevne kvote za obvezno oddajo in realizirane do maja 1947: 

krušna žita (105 %), ječmen (34 %), oves (58 %), koruza (34 %), stročnice (119 %), krompir 

(91 %) .V drugi polovici leta 1947 so bile določene še količine za oddajanje mleka -  za 62 

občin, ki so oddajale mleko v mlekarno Mureck/Cmurek 1, 2 litra na dan od krave, ter za 16 

občin, ki so oddajale mleko v mlekarno Gleichenberg pa 1liter mleka na dan od krave.   Ob 

vseh teh obveznostih je na relaciji kmet-meščan obstajala tudi  menjalna  trgovina (» 

Rucksackverkehr «), ki je bila od junija 1946 prepovedana in strogo kaznovana34. 

 

3. 3. 16.  Gospodarstvo in oskrba s potrošnimi dobrinami35 

Okraj Radkersburg/Radgona je bil izrazito agraren ne samo na Štajerskem ampak je to 

veljalo za celotno Avstrijo. Obrati, ki so bili v okraju, so bili v tesni povezavi s kmetijstvom – 

predelovanje pridelkov, vzdrževanje in popravila kmetijskih strojev. Po umiku ruske vojske, 

ki je demontirala večino strojev in opreme iz obratov, skorajda ne moremo govoriti o 

delovanju tega segmenta gospodarstva. 

V okraju so delovali številni mlini, ki pa so bili strogo nadzorovani pri svojem delu in 

so imeli veliko težav pri oskrbovanju strojev in opreme. 

Tri opekarne v okraju (Helfbrunn, Brunnsee in Halbenrein) so začele delovati šele leta 

1946, a so morale do 80 % svojih izdelkov (strešna in zidna opeka) pošiljati izven okraja, 

predvsem v mesta Gradec in Dunaj. Domače prebivalstvo je bilo s tako politiko distribucije 

nezadovoljno in je to večkrat, pisno in ustno, izražalo okrajni oblasti in zasedbenim silam. 

Za nujno obnovo stavb v okraju je bilo načrtovanih oz. potrebnih 1946 leta 6 

milijonov kosov strešne in 7 milijonov kosov zidne opeke a je bila dobava le 100.000 kosov 

strešne in 300.000 kosov zidne opeke mesečno, kar je predstavljalo le 20 % vseh potreb. 

                                                
34  Feldner, str. 98 – 99 in Wolfgang Weiß, Die  Ernährungssituation der Steierrmark nach Kriegsende Mai 1945 
bis  Oktobrer 1947, Graz 1994 
35  Feldner, n.d., str. 101 -. 119 
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Za gradbeništvo je bilo pomembno ponovno odprtje kamnoloma v Klöchu (» Basalt – 

Schotterwerk – Firma Stürgkh & Hrusak Klöch - Halbenrein «), ki pa je imelo probleme s 

transportom, tudi zaradi kroničnega pomanjkanja goriva za sicer maloštevilne tovornjake in je 

dosegla  konec leta 1946 le 55 % načrtovane proizvodnje. Oskrba z gorivom je bila še v letu 

1948 racionalizirana (avgust 1948: osebni avtomobil – od 25 do 80 l, motorno kolo – od 10 do 

30 l).  

V infrastrukturi je bilo potrebno obnoviti skorajda v celoti uničeno cestno in 

železniško omrežje v okraju. Potrebno je bilo usposobiti glavno cestno prometno pot 

Radkersburg /Radgona – Spielfeld/Špilje in zgraditi številne mostove ( konec leta 1946 npr. v 

Fluttendorfu in Diepersdorfu) ali postaviti začasne (» bailey bridge »). Železniško omrežje je 

bilo ob koncu vojne praktično uničeno, saj je bilo strateško pomembno za umikajočo se 

nemško vojsko. 

V okrajih Radkersburg/Radgona in Feldbach, ki sta najbolj trpela o zaključnih 

vojaških operacij pomladi 1945, je bilo uničenih 110 km (21 % celotne dolžine prog na 

Štajerskem) železniških prog in si-cer Spiefeld/Špilje – Straß – Radkersburg/Radgona, 

Radkersburg/Radgona – državna meja z Jugoslavijo in  Fehring – Friedberg.  

Železniške postaje Radkersburg/Radgona, Halbenrein in Purkla so bile hudo ob koncu 

vojne zelo poškodovane, železniški most čez reko Muro, ki je povezoval od 1890 obe 

Radgoni je bil v noči od 11. na 12. april 1945 porušen od umikajoče se nemške vojske. 

Med decembrom 1945 in majem 1946 je med gersdorfskim gozdom pri 

Spielfeldu/Špilje in  Gosdorfom pri Radkersburgu/Radgoni bil organiziran zasilni promet z 

vleko dveh osebnih vagonov, brez povezave z drugimi progami. Z Radkersburgom/Radgono 

so progo povezali maja 1946, avgusta so že vozili trije vlaki dnevno med 

Radkersburgom/Radgono in Spielfeldom/Špilje. V oktobru 1946 so zreducirali število vlakov 

na tej progi, saj ob sobotah, nedeljah in ponedeljkih vlaki sploh niso vozili. 

Slaba oskrba s premogom je bila glavni vzrok, da je od začetka leta 1947 vozil  na tej 

progi tovorni vlak z dodatnim enim osebnim vagonom, le ob četrtkih. Potovanje od Gradca do 

Murecka/Cmureka je trajalo dolgih 9 ur. 

Avtobusni promet v okraju je bil relativno hitro organiziran, kljub slabemu stanju cest. 

Oktobra 1945 je bila organizirana enkratna dnevna linija Feldbach – Fehring – Kapfenstein – 

St. Anna – Radkersburg/Radgona. Konec leta 1946 so že bile naslednje avtobusne linije: 

Radkersburg/Radgona – Mureck/Cmurek – Gradec, poštna linija Radkersburg/Radgona – 

Feldbach (trikrat tedensko) ter Mureck/Cmurek – Straden in Mureck/Cmurek – St. Peter am 

Ottesbach. Avtobusi so bili pogosto v okvarah in jim je primanjkovalo bencina in mnogi 
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učenci so morali ostajati doma in niso mogli obiskovati Glavne šole v Radkersburgu/Radgoni. 

V letu 1948 so se začeli pojavljati privatniki, ki so nekako razširjali ponudbo avtobusnih 

prevozov na celotnem območju okraja in njegove povezave predvsem z Gradcem. 

Poštna in telefonska mreža v okraju je bila ob koncu vojne v popolnem razsulu. V 

okraju so v letu 1946 počasi odpravljali poškodbe na omrežju saj so bile vse žandarmerijske 

postaje vključene v telefonsko omrežje, a še ne vsi županski uradi, predvsem zaradi 

pomanjkanja telefonskega inštalacijskega materiala. 

Oskrba prebivalstva s potrošnimi dobrinami je bila strogo določena in kontrolirana. Na 

osnovi izdanih živilskih in drugih kart so ljudje lahko kupovali ali dobivali kot darila 

prehrambeno in drugo blago, ki pa ga je na splošno primanjkovala ali pa je bila ponudba v 

trgovinah oz. na izdajnih mestih neredna ter je praviloma zamujala glede na četrtletne plane 

dobave (npr. v letu 1947 je mesečno bilo v okraj poslano od 25 - 30 koles, ki pa niso bila s 

popolno opremo). 

Britanci, Amerikanci in OZN oz. UNRRA so zagotavljali celo vrsto prehrambenih in 

drugih nadomestkov (npr. umetni med, rastlinska margarina, leseni čevlji, itd.), da so lahko 

zadovoljili prebivalstvo, ki pa si je samo pomagalo s tihotapstvom, prekupčevanjem, (npr. 

zelo iskane so bile tim. najlonske ženske nogavice in čokolada), krajami in ilegalnim klanjem 

živine ter skrivanjem kmetijskih pridelkov in z neizpolnjevanjem določenih kvot za obvezno 

oddajo. 

Če primerjamo situacijo v okraju Radkersburg/Radgona in Gornja Radgona lahko za ta 

povojni čas ugotovimo naslednje značilnosti. 

1. Okraj Radkersburg/Radgona je bil zelo upostošen ob zaključnih operacijah druge 

svetovne vojne  - okraj Gornja Radgona je utrpel manjšo gospodarsko škodo, 

2. Okraj Radkersburg/Radgona je bil po kratkotrajni zasedbi Rdeče armade, bolgarske in 

jugoslovanske vojske  do julija 1945, zaseden nato od britanskih zasedbenih sil, uradno vse 

do sklenitve Avstrijske državne pogodbe (maj 1955) – okraj Gornja Radgona je bil 

obnovljen v predvojnih mejah, v okviru sreza Ljutomer, v Ljudski republiki Sloveniji, 

3. V okraju Radkersburg/Radgona je bil vzpostavljen kljub britanski navzočnosti 

večstrankarski politični sistem – v okraju Gornja Radgona je  prevzela oblast 

Komunistična partija kot edina politična stranka v državi, 

4. V okraju Radkersburg/Radgona sta prevladovali državna in zasebna lastnina – v okraju 

Gornja Radgona je poleg državne in privatne lastnine obstajala tudi zadružna lastnina, 

5. Oblasti v obeh okrajih so v svojem obmejnem območju strogo nadzirale gibanje 

prebivalstva s pomočjo  vojaških in policijskih sil, 
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6. Med okrajema je bila skorajda onemogočena medsebojna komunikacija prebivalstva, 

obstajali pa so ilegalni prebegi iz Slovenije v Avstrijo.   
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4. Politično – oblastni organi v okraju  
 

4. 1. Delovanje komunistične partije v okraju 
 

Poizkus ustanovitve celice Komunistične partije Jugoslavije v Prlekiji oz. na 

gornjeradgonsko-ljutomerskem območju v obdobju med obema vojnama ni bil uspešen. 

Vzroki so bili predvsem v slabem gospodarskem potencialu, saj pravih industrijskih obratov 

skorajda ni bilo - le nekaj opekarn (G. Radgona, Boreci, Ljutomer), usnjarn (Ljutomer,G. 

Radgona in Sv. Jurij ob Ščavnici), rudnik premoga (Presika) in vinarsko podjetje Clothar 

Bouvier v G. Radgoni in Slatinsko podjetje v Radencih. 

Po ustanovitvi KPS leta 1937 na Čebinah nad Trbovljami1, je bilo na 

gornjeradgonskem območju čutiti le neznaten partijski vpliv, še najbolj na meščanski šoli v 

Gornji Radgoni, kjer je deloval učitelj Jože Kerenčič ter vpliv bratov Bratka in Ivana Krefta v 

Društvu kmečkih fantov in deklet.(DKFID). 2. 

V času druge svetovne vojne je v šibkem odporniškem gibanju na tem območju bil 

tudi partijski vpliv majhen a se je okrepil v jeseni 1944, ko je bilo ustanovljeno novo 

ljutomersko okrožje OF. Bolj dejaven je bil SKOJ saj so ustanovili tudi okrajni komite SKOJ 

za radgonski okraj.. Spomladi 1945 je postala sekretarka okrajnega komiteja SKOJ za 

Radgono Rezka Iljaž, nova člana pa sta Milan Klemenčič3 in Janko Kozar. 

Mnogi medvojni aktivisti OF z radgonskega območja so po osvoboditvi maja 1945 

postali vplivni in vodilni člani v političnem življenju novega okraja Radgona v obdobju 1945-

19504. 

                                                
1 Ustanovni kongres Komunistične partije Slovenije(Zbornik ob 30-letnici ustanovnega kongresa), Ljubljana 
1967 
2 Drago Novak, Prlekija 1941-1945, Ljubljana 1987, str. 24-31 (dalje: Novak, Prlekija), Jože Kerenčič (9.3.1913  
 Jastrebci - 27.12.1941 Maribor) član SKOJ v predvojnem času,član akademskega študentskega društva Njiva  
 in KPJ,v jeseni 1940 dobil službo profesorja na meščanski šoli v Gornji Radgoni. aretiran novembra 1941 v  
 Pesnici in ustreljen kot talec v Mariboru, 27. novembra 1953 proglašen za narodnega heroja.  
 Bratko Kreft (11.2.1905 Maribor – 17.6.1996 Ljubljana) in brat Ivan Kreft (20.12.1906 Radgona – 31.5.1985  
 Ljubljana), sodelavec Ljudske pravice,deloval v Društvu kmečkih fantov in deklet v domačem kraju (Sv. Jurij 
ob Ščavnici),prostovoljec v španski republikanski armadi, Po vojni diplomat v Sofij., Bil je tudi zvezni poslanec 
v Beogradu (1954-1963).,vir: Slovenka enciklopedija 5, Ljubljana 1992, str. 414- 415) 
 DKFID: glej Novak, str. 32-34  
3 Milan Klemenčič (28.11.1926 Beltinci ), sin gostilničarske družine iz Gornje Radgone, član SKOJ , član OK  
 KPS Gornja Radgona. brigadir, opravljal je razne politične funkcije v okraju in občini Gornja Radgona ter v  
 gospodarstvu (Radenska Radenci) ter bil en mandat tudi poslanec Skupščine SRS. Prejemnik raznih odlikovanj  
 in priznanj rer zlatega grba občine Gornja Radgona (2012). Danes se ljubiteljsko ukvarja s fotografiranjem.  
 (vir:O.B. Milan fotografira že skoraj 80 let, Prepih 1.4.2015, št. 490, str. 18-19)  
.4 Drago Novak, Prlekija, str. 254,  
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V okraju je deloval okrajni komite Komunistične partije Slovenije Gornja Radgona. 

Obsegal je krajevne in osnovne organizacije KPS na območju naslednjih 15. krajev: Apače, 

Cerkvenjak, Gornja Radgona, Ihova, Sveti Jurij ob Ščavnici, Kapela, Ledinek, Lutverci, 

Negova, Radenci, Spodnja Ščavnica, Stogovci, Sveta Ana, Velka in Žepovci.  

Ohranjeni so zapisniki sej in konferenc OK KPS, sestankov osnovnih organizacij KPS, 

podatki odseka za kadre, poročila o plačani članarini, o dohodkih in izdatkih, plačilne liste ter 

dopisi5 

Delovanje UDV v okraju, ko se omenja delovanje KP, je bilo po dostopnih 

dokumentih UDV6 relativno skromno. Delovanje UDV je bilo omejeno le na nekaj, za njo 

najvažnejših področij in sicer: karakteristike kandidatov in članov KP za vključitev v mrežo 

sodelavcev UDV, konkretni negativni primeri delovanja članov KP, delovanje posameznikov 

proti KP in informbirojevsko delovanje članov KP. 

Pri pridobivanju sodelavcev se je UDV pozanimala med drugim tudi ali je taka oseba 

kandidat za člana KP. V tim. karakteristikah za bodoče člane UDV je bila le splošna oznaka, 

da » je » ali » ni » oseba kandidat za člana KP, oz. ali je njen član. Tako so preverjali svoje 

sodelavce, predvsem člane KP, najintenzivneje v letu19507 

Pri tem je UDV ugotavljala, da, če je njihov sodelavec član KP, je to lahko bilo celo 

manj primerno, saj » imenovani je član KP in se udejstvuje v vseh masovnih organizacijah, 

kjer ima isto funkcije ter je radi tega kompromitiran in nam ne pride v poštev, ker ne more 

ničesar več ugotoviti »8.  

UDV je konec leta 1946 imela problem s svojim zaposlenim, Savo Vilharjem,ki je bil 

od januarja do septembra 1946 pooblaščenec UDV za radgonski okraj. Ta je pripravil 

                                                
5 Pokrajinski arhiv Maribor;fond Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Gornja Radgona, 
sign.1751105/, 
 škatle 1-6 ( dalje: PAM )  
6 Arhiv Republike Slovenije, fond AS 191, MF Rd 001 do 008 (dalje: Rd in številka dokumenta in datum) 
7 Marija Smolkovič – Rd 1195 (maj 1950); Franc Duh – Rd 1233 (oktober 1950); Janko Zemljič – Rd 1297 
(januar  1950); Franc Rihtarič – Rd 1248 (oktober 1950), Anton Kolarič, Franc Bračko, Tilčka  
 Štrafela,Ivan Lampl in Rudi Horvat – vsi Rd 1338 (avgust 1950); Jožica Belinger – Rd 1408 (oktober  
 1950); Slavka Potočnik, Marica Krajnc, Janez Kaučič, Poldka Lešnik, Vida Safran in Vinko Hajdinjak – vsi  
 Rd1416 (oktober 1950); Janko Močnik in Marija Ravnikar – oba Rd 1430 (oktober 1950); Viljem  
 Jastrobnik – 1458 (marec 1949), Franc Škof- Rd 1477 (oktober 1950); Stane Kovačič- Rd 1646 (julij  
 1950); Ivan Jaušovec- Rd 2231 (marec 1948) ;Alojz Puvar – Rd 2567 (april 1950); Marija Istenič- Rd  
 744 (oktober 1950); Rudi Brecelj – Rd 885 (oktober 1950), Franc Iskra – Rd 415 (maj 1950), Martin  
 Burjan – Rd 7012 (maj 1948); Franc Knap – Rd 703 (februar 1950); Franc Bogataj – Rd 727 (januar  
 1947), Leopold Zlatič – Rd 632 (januar 1950); Slavko Klobasa in Anton Štumberger – oba Rd 533  
 (januar 1950) ; Jože Paulin – Rd 566 (julij 1950); Jože Vesel – Rd 622 (junij 1949); Karel Novina – Rd  
 688 ( april 1950); Franc Zemljič- Rd 13916 (november 1950); Janez Elbl – Rd 13940 (junij 1949);  
 Ivanka Zupančič – Rd 13982 (februar 1951); Jože Gregorinčič- Rd 14062 (januar 1951); Pavel Brus-Rd  
 14136 (februar 1951).  
8 Rd 14136 (1.2.1951) 
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nepopolno verbovko9 za novo sodelavko,Jožico Gorjak, učiteljico pri Svetem Juriju ob 

Ščavnici in so jo morali na pooblaščenstvu UDV v Gornji Radgoni dopolniti.10.  

V začetku leta 1947 je v Ljubljano na « sedež UDV za LR Slovenijo » poslalo 

radgonsko pooblaščenstvo poročilo o stanju v okraju. Kritično je priznalo da » od takoj 

obstoječega časa pooblaščenstvo ni bilo povezave z oznovskim in partijskim delom, kar je 

imelo in ima usodne posledice še danes, ker se niso zavezali predvsem pooblaščenci dolžnosti 

komunista.«. Kritični do takega dela so bili tudi » politični aktivisti do katerih niso znali 

pristopiti oz. so jim dajali slabe vzglede ». Poročilo je obsežno navedlo primer, tedaj že 

njihovega bivšega uslužbenca Sava Vilharja, člana KP, ki je bil v Gornji Radgoni dolžan peku 

Pohlinu (1403,90 din) za peko kruha in moko, NAPROZI 800 din za krompir ter » mehaniku 

Francu Žnidariču 17.000 din « za povzročeno škodo (kraja motorja in druge opreme ) iz 

delavnice, v času ko ga je OZNA zaprla za 6 tednov a so ga » ker niso imeli nobenih točnih 

dokazov za sabotažo « izpustili. Pooblaščenstvo je poročilo zaključilo z ugotovitvijo, da » je 

tukaj delo zelo zaostalo radi bivših pooblaščencev« in » tu se ni delalo v masovnih 

organizacijah ali po partijski liniji, ker ni bilo čuta odgovornosti do poštenosti in do dela. Še 

danes ljudstvo gleda z nezaupanjem v UDB «11. 

Vilhar se je zapletel 1946 tudi v razmerje z zdravnikovo ženo iz Radenc, kar je aprila 

1947, ko je že bil premeščen iz Gornje Radgone, v izjavi tudi priznal oz. zapisal, » da je to 

njegovo razmerje vplivalo na delo na pooblaščenstvu…ker stališče, ki sem ga zavzel je bilo 

pobalinsko in ne partijsko « in da so odnosi s to žensko » bili odnosi nepartijca«12.  

V začetku decembra 1946 je bil Vilhar premeščen iz Gornje Radgone na Primorsko za 

delo v III. odseku UDV in je bil opozorjen, » kako se mora v bodoče zadržati v delu, v 

partijskem in osebnem življenju »13. Glede na vso omenjeno afero so za Vilharja po njegovem 

priprtju bili sprejeti štirje ukrepi:« 1. odpust iz UDV, 2. partijska kazen, 3. zaposlitev nekje v 

produkciji in 4. zadevo Vilhar – Klinc nadalje operativno obdelovati »14.  

UDV je postala pozorna pred koncem leta 1950 na razmere med člani KP na Apaškem 

polju, v Žepovcih. Ko je bil predsednik zadruge, Valentin Peternelj,leta 1947 » vržen iz 

predsedniškega mesta v KOZ », zaradi pijančevanja, žensk in prodajanja raznih stvari, itd. », 

kaznovan s partijskim ukorom in ga je nadomestil Leskovec, so se razmere začele zaostrovati. 

Odstavljeni Peternelj je kot predsednik nadzornega odbora » prišel razbijat zadrugo«, ko je 
                                                
9 Verbovka: tedanji izraz za pristopno izjavo osebe, ki jo je UDV pridobila za sodelovanje 
10 Rd 3144 (25.12.1946) in Rd 3060 (december 1946) - Razmerje z informatorko Gorjak Jožico 
11 Rd 3076 (9.2.1947) 
12 Rd 3070 (21.4.1947), ; Inge Klinc, žena zdravnika dr. Erika Klinca iz Radenc 
13 Rd 3074 (18.3.1947)  
14 Rd 3075 (18.3.1947) in Rd 3059 - Rd 3060 (december 1946) 



 120 

februarja 1950 le-ta imela svoj občni zbor in je na njej »imel glavno besedo ter je hotel razne 

nepravilnosti naprtiti predsedniku kmetijske zadruge ». Protestno je »odpel odlikovanja in jih 

noče nositi več », živci so mu popuščali, pretepal se je v sosednjem kraju (Žiberci), češ » zdaj 

se lahko tepem, ker nisem več v KP«.Iz KP so bili izključeni trije,Valentin Peternelj, Stanko 

Čeh in Matevž Jelovčan, pred tem tudi Janez Avsenik ( » širil je alarmantne vesti, da v 

Mariboru delavci štrajkajo »), invalid Franc Brence pa je sam vrnil partijsko knjižico zaradi 

zvišanega davka od zemlje (»lani samo 220 din, letos 663 din »). V Žepovcih so člani KP » 

čakali, kaj se bo sedaj pokrenilo s strani oblasti…je precej kritično stanje in čakajo, če se bo 

katerega zaprlo »15 

UDV za radgonski okraj je v izrednem poročilu UDV za mariborsko oblast, le dam po 

sestanku partijske organizacije v Žepovcih, poročala podrobno o treh glavnih krivcih za 

nastalo situacijo v organizaciji: Stanko Čeh (» zadružnik.. večkrat je bil pozvan in opozorjen 

na posledice, ki lahko slede«), Jelovčan Matevž (» delavec…okrajni komitet nam ne bo 

diktiral, hočemo popolno demokracijo in bomo delali kot bomo sami hoteli ...S tem je zbudil 

pravi aplavz občnega zbora «), Valentin Peternelj ( » zadružnik…, na občnem zboru 

10.2.1950 je prišel na dan s popolnoma svojo listo ter jo predložil zadružnikom…). 

Poročilo je ob koncu zapisalo,« da se v tej celici že dalj časa opaža, da sta dve struji, 

ena zdrava, dočim druga zavzema odklonilno stališče. Najbolje se je to izražalo na tem 

občnem zboru KOZ, kjer so nastopili nekateri Partijci direktno proti komiteju. Ponovno se bo 

zbor zadružnikov vršil dne 16.2.1950 ter je že sestavljena nova lista odbora ». 

UDV je predvidevala, » da se bo tu še dalje trlo, zaradi tega bomo pristopili k 

vrbovkam poedinih članov KP ter začeli s kontrolo omenjenih treh »16.  

Tudi zaradi odklonilnih stališč do politike KPJ, predvsem tistih članov KPS, ki so se 

spogledovali s Sovjetsko zvezo po resoluciji informbiroja, je seveda UDV poostrila 

odkrivanje, pasivizacijo in predajanje sumljivih oseb organom pregona (narodna milica, 

tožilstvo, sodstvo). Ta problematika pa je predstavljena v posebnem poglavju disertacije, ko 

se piše o informbiroju. 

 

4. 1. 1. Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Radgona  

 

Delovanje komunistične partije po osvoboditvi, v letu 1945, se je pokazalo že junija, 

ko je Okrajni komite KPS Radgona (v nadaljevanju : OK KPS Radgona) kot najvišji 

                                                
15 Rd 2594 do Rd 0002596 (2.3.1950)-poročal je Jože Zagorc iz Žepovc 
16 Rd 2597 in Rd 0002598 (13.2.1950) 
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kolektivni partijski organ v okraju, obvestil Oblastni Komite KPS Maribor (v nadaljevanju: 

ObK KPS Maribor) o politični situaciji v okraju:.« V okraju je bilo močno delovanje reakcije, 

domače in iz tujine, predvsem iz sosednje Avstrije. Med ljudmi se je širila sovražna parola, » 

da bo kmalu vojna z Anglijo…in da se bo kralj Peter vrnil v Jugoslavijo ». V Črešnjevcih je 

bil odpor treh kmetov, ki niso želeli voziti lesa za izgradnjo mostu, češ »ker bo itak prišla 

druga oblast ». V okolici Negove so se pojavljale oborožene skupine, ostanki četnikov in SS 

enot. Posebej se je omenila tim. » Roškerjeva tolpa », ki jo je vodil bivši partizan iz 

Slovenskih goric, »ki se je odtrgal od nas, ker se je bal kazni radi nediscipline in drugih 

kriminalnih del «. V okolici Negove in Sv. Jurija ob Ščavnici je skupina celo streljala na 

avtomobil KNOJ17. 

OK KPS Radgona, ki ga je vodil v letu 1945 sekretar Jože Rajšter – Marjan18, se je 

zadolžil, da bo imel redne tedenske sestanke ob torkih popoldne, ob 13. uri19. 

V OK KPS Radgona so bile naloge zaupane naslednjim članom:Jože Rajšter- Marjan 

(sekretar, odgovoren za izgradnjo Narodnih odborov - NO), Janko Strajnšak - Pepi (pomočnik 

sekretarja, odgovoren za kadre in vojsko), Anica Štampar - Katarina (odgovorna za 

gospodarstvo in žene), Rezka Iljaž (odgovorna za agitprop20 in mladino) in Jože Uran 

(odgovoren za kadre in prosveto ter propagando). Sprejet je bil sklep o plačevanju partijske 

članarine21. 

OK KPS Radgona se je zavedal zahtevnosti svojega političnega dela pred bližajočimi 

se jesenskimi volitvami v konstituanto. Pri politični analizi okrajnega terena so ugotovili, da 

se ravno kraji za katere so mislili, da so najboljši (bogatejši obmejni pas) v okraju partiji 

odmikajo (predvsem Radgona), da pa je » stanje v Apaški kotlini čisto drugačno in sicer 

Slovenci,ki so bili pod Nemci zatirani se čutijo sedaj vedno bolj sproščeni »22. Ta ugotovitev 

je slonela na dejstvu, da se je germanizacija na Apaškem polju krepila še tudi po prvi svetovni 

vojni, kljub ukrepom nove jugoslovanske oblasti, ki je pospešeno izvajala slovenizacijo na 

vseh področjih (uprava, sodstvo, šolstvo, itd.). Delež prebivalstva, ki je izražalo po popisih 

prebivalstva nemški jezik za materin ali pogovorni je bil še v vsem obdobju do izselitve 

januarja 1946 prevladujoč (71,81 % v letu 1921 in 51,1 % v letu 1931). 

                                                
17 Pokrajinski arhiv Maribor, fond Okrajni komite KPS Gornja Radgona; sign. 1751105/1 Okrajni komite KP  
 Gornja Radgona 1945- 1952) , škatla 1, Zapisnik 3. seje Komiteja KPS,21.6.1945. (dalje: PAM)  
18 Jože Rajšter - ,Marjan, bil član, konec januarja 1945 ustanovljene prekmurske čete v Prekmurju ; primerjaj:  
 Mitja Hribovšek, Prekmurska brigada, Ljubljana 1975, str. 57 
19 PAM, Zapisnik 4. seje OK KPS Radgona, šk. 1, brez datuma  
20 Agitprop = agitacija in propaganda, komisija pri OK KPS Radgona 
21 PAM, Zapisnika 7. in 8. seje OK KPS Radgona, šk. 1 (brez datuma) 
22 PAM, Zapisnik 7. seje (brez datuma) in zapisnik 10 .seje OK ZKS Radgona, šk. 1 (25.8.1945)  
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V začetku septembra 1945 se je na 11. redni seji OK KPS Radgona sprejelo veliko 

pomembnih političnih odločitev. OK KPS je formiral agitprop komisijo, ki jo je vodil Branko 

Zadravec (sekretar) s člani:Jože Uran (odgovoren za agitacijo in tisk), Franc Kozar 

(odgovarjal za kulturno-prosvetni sektor) in Bela Rodi (odgovoren za organizacijsko-tehnični 

sektor), oktobra se jim je pridružila še Zora Kozar. 

Posebnost poimenovanja določenih organov je v celotnem obdobju do proglasitve 

republike v novembru 1945 v tem, da se enačita izraza OF in KP in le manjkrat nastopata 

ločeno. Pri tem je vsekakor moralo biti nekaj politične taktike,( KP kot politični in OF kot 

oblastni faktor), da se ne bi preveč razburjalo ljudi na terenu in poudarjalo komunizma oz. 

boljševizma, pazilo pa se je tudi, » na odnose duhovništva do oblasti in obratno, ki morajo 

biti lojalni «. 

OK KPS Radgona in SKOJ sta septembra 1945 dobila nove prostore v stavbi bivšega 

lastnika gostilne pri Slonu (Kaufman)23. 

V oktobru sta bila v razširjeni OK KPS Radgona vključena Ludvik Čuček, 

pooblaščenec OZNA in Boris Dernovšek ki je odgovarjal za delo sindikatov. 

Ustanovljena je bila propagandna komisija imenovana agitprop (agitprop = agitacijsko 

propagandna komisija) pri OK KPS Radgona, ki je imela šest članov: Jože Uran (šolski 

nadzornik), Bela Rodi (trgovski pomočnik), Franc Kosar - Matija (študent), Zora Kozar 

(uradnica), Franc Zorko (uradnik) in Mirko Bizjak (učitelj). Naloga komisije je bila med 

drugim tudi, da poizkuša pridobiti » boljše stoječe sloje v Radgoni in Radencih « a so kmalu 

ugotovili, da » ta sloj v Radgoni ne pokaže niti najmanjše aktivnosti ». 

Istočasno se je v okraju ustanovila še širša propagandna komisija, ki je bila sestavljena 

iz že obstoječe šestčlanske ekipe, vključenih pa je bilo še 12 novih oseb: Anton Korošak 

(učitelj in kmet iz Sv. Jurija ob Ščavnici), Alfred Bibič (učitelj iz Sv. Benedikta), Pavla 

Magdič (kmečka hči iz Stavešinec), Anton Adamič (opekarniški delavec), Jožica Seršen 

(študentka iz Radenc), Pepca Raber (delavka iz Apač), Edi Turnšek (tajnik Krajevnega 

narodnoosvobodilnega odbora, Radenci, dalje: KNOOO), Janko Mlinarič (kmečki sin iz 

Očeslavec), Franja Štuhec (kuharica iz Murščaka), Vlado Lorber (učitelj iz Sv. Antona), Ivo 

Matkovič (učitelj iz Sv. Ane v Slov. goricah) in Franjo Strah (trgovec na Ščavnici). 

V oktobru in začetku novembra 1945 je OK KPS Radgona analitično razpravljal o 

poročilih posameznih osnovnih partijskih organizacij; Apaška celica – poročal je Franc 

Kozar- Matija, da je reakcija dejavna (» kralj Peter se bo vrnil »);celica Gornja Radgona- 

                                                
23 PAM, Zapisnik 11. redne seje OK KPS Radgona, šk. 1, (8.9.1945) 
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poročal je Kurbus, da je na dveh predvolilnih sestankih bila udeležba simbolična (15 in 10 

ljudi); celica opekarna Gornja Radgona- poročal sekretar Kovačec, da reakcija deluje s terena 

in da je bil vpis v OF izredno dober, le 2 delavca se nista vpisala; celica Boračeva - poročal je 

Jelen, da reakcije ni občutiti in da so zbrali za volilni fond 3.000 din;celica Kapela – poročal 

je sekretar Rižnar, da celica še ni imela nobenega sestanka; celica Radenci – poročal je 

sekretar Dernovšek, da ima celica že 5 članov, da je v OF vpisanih dve tretjini volilnih 

upravičencev in da pričakujejo 90 % volilno udeležbo na volitvah v konstituanto; celica 

Negova – poročal je » tov. Matija », da je celica imela že dva sestanka, zbrali so 256 din in da 

vpisovanje v OF dobro napreduje a se na terenu čuti delovanje reakcije;okrajna celica G. 

Radgona – poročal je sekretar Jože Rant - Mosa, da je celica imela 2 organizacijska in 2 

študijska sestanka ter celica Benedikt- poročal je sekretar Zadravec, da je bila pred kratkim 

združitev celic iz Sv. Antona in Benedikta in da je vpis v OF kar 90 % ter da je pri Antonu 

bila ustanovljena kmečka zadruga z kar 150 člani. 

Ko se je poročalo o delovanju SKOJ v okraju (8 aktivov a le 4 aktivni), ki deluje dobro 

le v centru (Gornja Radgona), drugje pa se ne čuti njegovega dela. OK je bil tudi obveščen, da 

je mladina želela proslaviti Maistrove borce, » ampak vojska tega ni pustila ». 

Ob obletnici oktobrske revolucije (7. november) je OK KPS Radgona pozval vse 

partijske celice, da to obletnico proslavijo z akademijami, predavanji, petjem in sodelujejo z 

vojsko .Celice naj pošljejo preko OK KPS Radgona pisne pozdrave sovjetski ambasadi v 

Beograd. 

V začetku leta 1946 je postal novi partijski sekretar OK KPS Radgona Janez Vitkovič, 

prejšnji okrajni sekretar, Jože Rajšter, pa organizacijski sekretar. Člani so še bili Peter 

Kociper (okrajni šolski inšpektor), Ivan Brišar (načelnik notranjega odseka) in Pepca Rajh 

(sekretarka OK SKOJ); konec februarja so poročali, da se še vedno pojavljajo parole okoli Sv. 

Jurija ob Ščavnici,« da bo zopet vojna », kot tudi med pravkar naseljenimi kolonisti v Apačah, 

Tratah in na Velki. Negativno so ocenili dejstvo, da so za predsednika prosvetnega društva v 

Negovi postavili tamkajšnjega župnika. 

Šele v sredini marca 1946, torej po kar 4 mesecih od volitev v konstituanto, se v 

dokumentih OK KPS Radgona omenjajo dokaj skopo te volitve v okraju. Okrajni partijski 

sekretar Janez Vitkovič je na seji OK KPS Radgona, kjer so bile zastopane vse partijske celice 

s svojimi predstavniki, ponosno povedal, » da je sedaj partija na oblasti….,da je v celicah 

demokratski centralizem s svobodno diskusijo », Rajšter pa je dodal, » da smo komunisti 

avantgarda in se tega treba tudi zavedati !«. Ob koncu diskusije, ki pa je tekla o vseh drugih 

vprašanjih (zadružništvo, odkupi živil, udarništvo, gradnja gasilskega doma v Podgorju in o 
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krompirju za seme) je sekretar Vitkovič neprizadeto priznal, » Na našem terene se kaže prava 

slika 11. novembra. Ni krivda nad množicami, temveč partije, ki je defenzivna »24. 

Ob koncu marca 1946 je bilo priznano, » da je 11. novembra partija dobila na 

Štajerskem nezaupnico » saj so rezultati volitev bili izredno slabi kot bomo izvedeli šele iz 

poznejših partijskih dokumentov. Partija se je pohvalila da ima okrog 175 članov, še 23 

kandidatov in okoli 10 kandidatov za sprejem v KP. Vsak član KP je dobil nalogo, da mora 

evidentirati » slabe partijce, da bodemo potem sestavili skupen seznam slabih partijcev….« 

Sprejet je bil sklep, da se mora OK KPS Radgona številčno razširiti, saj je bil dotedanji 

organizacijski sekretar Jože Rajšter premeščen. Demokratični centralizem se je v KP 

konkretno videl v primeru, ko je celica Nasova - Janhova poročala OK, da so sprejeli novo 

članico (Minka Debeljak) in ji iz OK KPS Radgona »po naročilu sekretarja odgovarja Zora 

Kozar », da bi morali predlog najprej poslati na okrajni komite, ki bi o tem razpravljal in šele 

potem bi jo lahko sprejeli v celico. Istočasno so podučili celico, da » ko se razpravlja o 

zadevah, ki jih smejo vedeti le Partijci, kandidate na sestanke ne klicati…kandidati ne 

plačujejo članarine, le prostovoljne prispevke »25. 

OK KPS Radgona je tudi sklenil, da se naj za predsednika okrajnega NOO izvoli 

Franca Levarja, kmeta in kolonista iz Gornje Radgone, » ki je dober partijec in ima splošen 

ugled med ljudmi », v okrajnem odboru OF pa bodo sprejeli kolonistko Vido Hriblan v 

okrajni komite SKOJ (sekretar OK SKOJ je bil Milan Klemenčič) in jo zaposlili na okrajnem 

odboru OF26. 

Avgusta je postal novi sekretar OK KPS Radgona Stanislav Škof – Tihomir. Takoj je 

moral reševati nekaj aktualnih političnih vprašanj; ugotovili so na seji komiteja, da ni mogel 

biti realiziran sklep, da bi zamenjali Milana Kovačeca iz Gornje Radgone in ga nato 

nadomestili z Levarjem na zboru volivcev ter ta tako ne bo mogel kandidirati za člana IO 

NOO. Da se je to zgodilo je bila krivda komiteja, » ki ni upal razkrinkati omenjenega 

delegata, saj se zbor sploh ni mogel sestati zaradi pičle udeležbe »; poiskati bo potrebno 

zadružnega referenta, saj je v okraju že 5 nabavno-prodajnih zadrug (dalje:NAPROZA) z 20 

poslovalnicami.  

V OK KPS Radgona je bila predvidena zamenjava 2 članov, ki se naj izvede po 

vnaprej pripravljenem scenariju: Anton Markovič in Franc Petek bosta podala po predhodnem 

dogovoru ostavko na članstvo v OK in naj predlagata sama kot nova člana predsednika Janka 
                                                
24 PAM,Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (16.3.1946) 
25 PAM,Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (30.3.1946); prisotna le sekretar Janez Vitkovič, pooblaščenec 
OZNE in Peter Kociper 
26 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (29.7.1946) 



 125 

Strajnšaka in kot člana Rudolfa Zupanca, kolonista iz Apač, sam Anton Markovič pa bo ostal 

še član ILO. Na manjkajoče deveto mesto v OK pa naj Josip Kert iz Lokavca predlaga Franca 

Kozara. Glede že omenjene problematike z vodstvenim položajem Franca Levarja se naj na 

skupščini OLO » razkrinka Milana Kovačeca, delegata KLO Gornja Radgona «.Na OLO so 

bile še predvidene in zahtevane zamenjave Franca Šturma, referenta za nakaznice, in gozdarja 

Močnika, slednjega zaradi starosti in nedelavnosti, kot tudi referenta Franca Zorka (denarni 

primanjkljaj pri živilskih nakaznicah) ter preveriti nepravilnosti pri delu Vike Horvat 

(razdeljevanje materiala socialnega skrbstva). 

Za delo s osnovnimi partijskimi organizacijami so bili zadolženi posamezni člani OK 

in sicer: Janko Strajnšak (Sv. Jurij ob Ščavnici in Stogovci), Peter Kociper (Apače, Črnci in 

OF), sekretar Stanislav Škof (Segovci, Žepovci in OLO) ter pooblaščenec UDV , Savo Vilhar 

(Radenci in notranji odsek na OLO)27. 

Še vedno so bile v okraju aktualne kadrovske zadeve, saj npr. predlagana Vida Hriblan 

ni sprejela ponujene službe na okrajnem odboru OF » iz družinskih razlogov«, Zora Kozar pa 

je bila poklicana na odgovornost zaradi še vedno aktualnega kadrovskega problema (Kovačec 

- Levar).Franc Kozar, dotedanji referent za personalne zadeve je pa prevzel delo poverjenika 

finančnega odseka in mesto sekretarja agrarne komisije, oboje na OLO. 

OK je zahteval popoln pregled nad učiteljstvom ter prečiščenje državnega aparata. Iz 

službe je bil odpuščen Zorko,nadomesti ga Hajdinjakova iz Sv. Antona, Šturm bo premeščen 

iz gospodarskega na drug odsek,nadomestil ga bo Klemenčič, ki je bil pri kontroli cen,.tega pa 

nadomesti Slavko Šorli iz Stogovc, Štuhec je odpuščen iz kmetijskega referata ter ga bosta 

zatonadomestila Zemljič iz zadruge ali Novak iz državnega sektorja, Marica Dernovšek se 

premesti, njeno mesto pa prevzame Radulovičeva. Iz socialnega skrbstva so premestili 

Valterja Potočnika na splošni oddelek,(še tudi Mara Tanaskovič)) nadomestil ga je Jože Kert 

iz Lokavca. Za referenta za gospodarstvo je OK predlagal Janka Balona iz državnega 

posestva. 

V okrajni načrtni komisiji ni prišlo do kadrovskih menjav, razen predsednika Kerta, ki 

je odhajal na drugo delovno mesto; podpredsednik je bil Franc Kosar -Matija, statistik Ivan 

Rihtarič in administratorka Silva Rozmanič 28. 

Posebno skrb pa je OK posvečal že pred tem zaključnim aktivnostim za volitve. 

Reorganizirala se je agitprop komisija z novim sekretarjem Petrom Kociprom in člani 

Milanom Klemenčičem, Petrom Knehtlom, Francem Kosarjem - Matijo,Ferdom 

                                                
27 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (9.8.1946) 
28 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 2 (brez datuma ?) 
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Bončino,Rudolfom Kačarjem in Belo Rodijem. Volilni odbori so bili personalno sestavljeni 

na OK in » od strani UDV pregledani ter od nas predlagani in potrjeni.« Z volilnega imenika » 

sta bila črtana le dva volilna upravičenca ». 

OK se je preselil skupaj z OF na novo lokacijo v Gornji Radgoni (hiša bivšega lastnika 

Fidlerja), hišo bivšega lastnika Kaufmanna, v kateri je tudi sindikalna menza, pa so prepustili 

LMS 29. 

Še zadnje kadrovske spremembe so bile izvršene v decembru 1946; na seji OK sta bila 

prisotna, novi javni tožilec Boris Dernovšek in tudi « Iztok », pooblaščenec UDV. V agitprop 

komisiji so zamenjali Ferda Bončino, vodjo vojnega odseka in ga nadomestili s Petrom 

Knehtlom, ter Alojza Juršiča s Rudijem Kačarjem iz Radenc30. Spremembe so bile načrtovane 

tudi v okrajnem komiteju SKOJ, iz katerega bo odšel v vojaško službo Milan Klemenčič. 

Dotedanji štiričlanski komite (Tilka Kukovec, Milka Gregorič, Ivan Jaušovec, Polonca 

Šuster) se bo povečal na 7 članov.  

V leto 1947 je OK stopil z razčiščevanjem osebne afere, ki bi jo naj imel Franc Kosar, 

ko so ga ob koncu prejšnjega leta obtožili, da je bil v družbi učiteljice iz družine na Velki, » ki 

je zelo slabo politično in moralno zapisana ». Kljub temu, da se je informacija, ki jo je OK 

posredoval Franc Borko iz Gornje Radgone, izkazala za neresnično, je » potrebno nad njim 

stalne kontrole, ker je nagnjen k ženskarstvu ». 

OK je imenoval novo propagandno komisijo v sestavi: Valter Potočnik- predsednik in 

člani: Anica Šorli, Manko Golar, Milan Kocuvan,Otmar Duh, Franc Habe, Zora 

Kozar,Aleksander Arnuš, Ivan Rihtarič, Janez Kovačič, Turšič ?, Milan Golovšek, 

Kramberger ?, Rozina Petek in Jože Bezjak31. 

OK se je posvetil osnovnim partijskim organizacijam na terenu, ter v Apaški dolini, 

kjer je bilo največ kmetijskih zadrug in osnovnih partijskih organizacij zahteval razdelitev 

celic na vaške in zadružne v Stogovcih, Žepovcih, Apačah in Segovcih32. Člani OK so 

obiskovali celice in ugotavljali njihovo stanje (npr. na seji celice na Plitvici je bil njen sekretar 

Dremelj pijan in ga bo potrebno kaznovati z opominom), sam OK pa se bo okrepil z novimi 

člani (Franc Borko, Franc Kosar- Matija, Dušan Mrak, Branko Zadravec in pooblaščenec 

UDV).  

OK je porazdelil med svoje člane obveznosti in sicer:sekretar (odgovoren za delo 

komiteja, za zadružništvo in agrarno reformo), Peter Kociper (sindikati in agitprop),Franc 
                                                
29 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 2(4.11.1946) 
30 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (19.12.1946) 
31 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3(14.1.1947)  
32 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.1.1947) 
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Borko (kadrovik in za OF), Markon (Rdeči križ in zadružništvo),Dušan Mrak (delo na terenu 

in Narodna milica), Boris Dernovšek (sodstvo in fiskultura) in Franc Šoba ( UDV). 

Za potrebe pridobitve stanovanj uslužbencev na OLO se je formirala stanovanjska 

komisija (Ivan Štrafela, » Horvat » in Ciril Grosičar)33. 

Spomladi 1947 se je OK ukvarjal s svojimi lastnimi, organizacijskimi in kadrovskimi 

problemi. V marcu sta OK obiskala inštruktor CK KPS (» tov. Kajtimir ») ter pooblaščenec 

UDV (» tov. Dušan ») ter opozorila na sektaški odnos v okrajni partiji, češ, da » odnos 

partijcev do nepartijcev danes ni zdrav. Namesto da bi nastopali kot pravi tovariši hočejo 

čisto diktatorske geste.«34. 

Javni tožilec (Drnovšek Boris) o katerem so se, kot tudi o Janku Strajnšaku » 

pojavljala na terenu razna blatenja « je predlagal, OK pa sprejel predlog, da se bo, v gostilni 

pri Hiblerju, v Gornji Radgoni, organiziral družabni večer za štab KNOJ in oficirje vojnega 

odseka ter družabni večer za uslužbence okraja, za kar naj poskrbi sindikalni odbor okrajne 

podružnice 35 

V aprilu 1947 je v OK deloval že tudi novi pooblaščenec UDV Janez Lavtar in celotno 

delovanje komiteja je bilo za nekaj časa izrazito v smeri boja proti reakciji, ki jo je videl OK v 

katoliški cerkvi, bandah in posameznikov. 

Zahtevalo se je raziskanje zadeve » Šuntajs » (poslovodja Državnih elektrarn 

Slovenije – DES- iz Gornje Radgone, ki je bil premeščen na višje mesto), razmer na vojnem 

odseku, kjer je šepala disciplina, zahtevalo se je pregled dela nekaterih miličnikov, itd.. Za 

propagandne namene je OK želel kupiti kinoprojektor, ki pa ga Ministrstvo za prosveto ni 

zagotovilo in je ostala le možnost nakupa potujočega aparata, za kar » pa se bo sekretar 

dogovarjal celo s CK KPS »36. 

V jeseni je OK zopet obravnavana nova kadrovska sprememba- imenovana je bila 

nova agitprop komisija (Ivan Štrafela - Don,Franc Kosar - Matija, Jože Bezjak, Franc Borko 

in Vida Melanšek). 

                                                
33 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.3.1947) 
34 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona šk. 3(18.3.1947); Albert Jakopič - Kajtimir (1914-1996); udeleženec  
 NOV, 1944 načelnik štaba IX., korpusa jugoslovanske armade. Po vojni organizacijski sekretar IO OF 
Slovenije,  
 pomočnik ministra za trgovino,član CK KPS (1948-1958), član CK ZKJ, predsednik Glavnega odbora SZDL  
 Slovenije (1952-1963), itd. , prejemnik več odlikovanj in narodni heroj (6. julij 1945); (vir: ES,4, Ljubljana  
 1990,, str. 251)). 
35 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona ,šk. 3 (22.4.1947) 
36 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (12.5.1947); iz dokumentov ni razvidna vsebina zadeve 
»Šuntajs« 
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Povabljeni gost na seji OK KPS Radgona, sredi novembra 1947, Zlato Pavlica, je 

partijski kader v zdravilišču Slatina Radenci ocenil, da je nemočen zato, ker ni strokovno 

dober, glavnega knjigovodjo Kuhariča pa, da » na to mesto že zdavnaj ne spada «.OK je ostro 

napadel delovanje Kramariča, in upravnika DES v Gornji Radgoni, » ki zapostavlja dva 

tamkaj službujoča partijca ». 

V razpravi je Viktor Avbelj – Rudi37, član plenuma CK KPS, zahteval, da mora » 

komite biti mobilizator nalog« ter izrazil zahtevo po zamenjavi Ivana Štrafele, sekretarja 

agitprop komisije,« ki obenem ne more biti personalec na okrajnem odboru «. 

Na sestanku agitprop komisije je bila obravnavana zahteva Viktorja Avblja o 

nezdružljivosti funkcij Ivana Štrafele, oz. o njegovi zamenjavi. Ugotovilo se je, da je delo 

komisije bilo res slabo, ker se tudi ni izvajal partijski študij po celicah, čeprav je bil načrt zanj 

izdelan že ob polletju. Reorganizirana je bila agitprop komisija in so jo sestavljali naslednji 

člani:z odgovornostmi: sekretar, Franc Kosar - Matija (študij), Franc Borko (povezava s 

komitejem), Ivan Štrafela (sindikati), Anka Gerič(agitacija in tisk), Jože Bezjak (kulturno-

prosvetno delo), Ciril Knez (organizacijsko-tehnične zadeve) in Marija Levar (» bo šele 

verjetno vključena«). Da bo delo komisije resnično steklo bosta izdelala načrt za študij po 

celicah Franc Kosar - Matija in organizacijski sekretar OK Peter Kociper. Delo bi 

najverjetneje organizirali preko treh ljudskih univerz v Radgoni, Radencih in Apačah. 

Komisija je dala OK pobudo, da se mora posvetiti posebna pozornost sindikatom, ki 

imajo večinoma » kruhoborski značaj » in » jih okrepiti ter ideološko preusmeriti »38. 

Po konferenci sekretarjev osnovnih organizacij KP v okraju Radgona,15. novembra 

1947, je bilo sprejetih šest sklepov, ki jih morajo celice izvajati na terenu: 

1. celice so dolžne izvajati sklepe zadnje seje konference v življenje, 

2. celice oz. Partija morajo nuditi vso pomoč skupinam SKOJ, 

3. OF in ostale masovne organizacije morajo široko politično delovati, 

4. množicam pokazati delo in uspehe Sovjetske zveze, Jugoslavije in 

drugih demokratskih držav v boju proti našim zunanjim in notranjim sovražnikom, 

5. skrbeti za pravilen razvoj in linijo sindikalnih podružnic in 

                                                
37 Viktor Avbelj – Rudi (26.2.1914 Prevoje – 6.4.1993 Ljubljana); v KP vključen 1937,v jeseni 1941 v 
italijanskih  
 zaporih, udeleženec OV- bil politični komisar Gubčeve brigade, udeleženec pohoda 14. divizije na Štajersko  
 (1944). Od maja do avgusta 1945 namestnik načelnika OZNA za Slovenijo, sekretar Okrožnega komiteja KPS  
 Maribor, od 1946-1948 javni tožilec LRS na Nagodetovem procesu. V letih 1962-1965 predsednik Izvršnega  
 sveta Skupščine Slovenije,predsednik predsedstva SRS (1979-1984); Bil je nosilec partizanske spomenice 1941  
 in narodni heroj.(vir:ES 1, Ljubljana 1987, str. 134-135) 
38 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije OK KPS Radgona, šk. 3 (20.11.1947) 
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6. boj proti nasprotnikom na terenu z geslom » Vse za izvedbo naše 

petletke ! »39. 

Pri OK KPS Radgona se je formirala novo, njegovo ožje telo, in sicer Organizacijski 

sekretariat, ki ga je vodil organizacijski sekretar OK KPS Radgona Peter Kociper. Na prvi seji 

tega telesa se je ugotovilo, da OK nima pravega pregleda nad svojim članstvom ter da je 

potrebno partijsko disciplino povečati, pozornost je potrebno posveti krajem, kjer še ni 

partijskih celic (npr. Sv. Anton), oz. tam, kjer » partizanski pokret ni bil niti v najmanjši meri 

». Za » boljševizacijo ljudi » se ni zadosti skrbelo, v KP je vključenih premalo žensk, povsod 

je potrebno ustvarjati marksistične krožke ter uvajati kritiko in samokritiko. Najostreje so 

obsodili pojav » gnilega liberalizma« v partijskih vrstah. Opozarjali so, da Narodna milica 

(dalje: NM) » nima pravilnega odnosa do naroda, ker prihaja večkrat do izbruhov ». 

Ponovno je prišlo do manjših sprememb v agitprop komisiji, v katero niso vključili 

Levar Marije, ki je bila sicer predvidena, da bo postala njena članica. Na novo se je 

organiziral tudi organizacijski sekretariat, ki ga bo vodil Peter Kociper, s 5 člani :Miroslav 

Zadravec, Zlato Pavlica, Rok Korošec, Marija Levar in Ciril Jerela.. 

Ob koncu leta 1947 je bila izredna seja OK KPS Radgona, ki sta se je udeležila tudi 

»Boris Kraigher,član CK KPS in minister za notranje zadeve40 ter Čotar41, inštruktor CK KPS 

» Predstavljena jima je bila politična situacija v okraju, kjer so priprave na volitve bile 

izvedene pravočasno, duhovščina pa je aktivno delovala proti na dan samih volitev, » ki jih je 

OK KPS Radgona izvajal povsod z namenom politične in razredne borbe «. Najslabši teren v 

okraju je bil njegov zahodni oz. robni del (okolica Sv. Antona, Negove, Ščavnice, Žice in 

Velke). OK je ocenil, » da borba ne bo končana dokler je preko meje drug sistem in se je 

treba za socializem boriti!«. 

Kot stalno skrb za partijske celice je bila dana članom komiteja zadolžitev za delo na 

terenu, posebej na najbolj kritičnem in zahtevnem; Sv.Anton (sekretar Stanislav Škof), Stara 

gora (Peter Kociper) , Sv. Jurij ob Ščavnici (Franc Mišič) in Negova - Ivanjci (Janez 

Lavtar)42. 

                                                
39 PAM, Zapisnik konference sekretarjev pri OK KPS Radgona, šk. 3 (24.11.1947) 
40 Boris Kraigher – Janez (14.2.1914 Sv. Trojica v slov. goricah – 4.1.1967 Sremska Mitrovica); sin pisatelja 
Lojza  
 Kraigherja., predvojni komunist, udeleženec NOV in taboriščnik v Gonarsu. Udeleženec Zbora odposlancev  
 slovenskega naroda v Kočevju.. Po vojni tudi minister za notranje zadeve LRS. Od leta 1948 član CK KPJ, od  
 1953-1962 predsednik Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, od 1963-1967 podpredsednik Zveznega  
 izvršnega sveta. Proglašen za narodnega heroja (vir: ES 5, Ljubljana 1991, str. 358)  
41 Albin Čotar (25.2.1917 Hoče – 3.11.1988 Koper);politično deloval med NOV na Primorskem, interniranec v  
 Italiji. Po koncu vojne deloval pri notranji upravi v Kopru, pozneje direktor podjetja Bor v Kopru. Upokojen  
 1966. leta (vir: Primorski slovenski biografski leksikon) 
42 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.1.1948) 
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Tudi agitprop komisija je šla v novo ofenzivo, kjer so posamezne naloge prevzeli 

Alojz Bervar (agitacija in tisk),Franc Kosar – Matija (ideološka izgradnja) in Jože Bezjak 

(kultura in prosveta). Sprejet je bil sklep, da se » mora popularizirati sestanek 9 KP v Varšavi 
43in kongres Ljudske fronte Jugoslavije44«. Bervarja so določili da se bo udeležil 

enotedenskega agitacijskega tečaja in med »partijske dopisne e člane » sprejeli tri člane (Zlato 

Pavlica, Alojz Bervar in Jože Bezjak). 

OK KPS Radgona je bil obveščen, da bo moral odslej o svojih sejah obveščati CK 

KPS, kar je kazalo na večjo centralizacijo in kontrolo osrednje partijske oblasti v Ljubljani 

nad delom v radgonskem okraju.  

V OK so razpravljali tudi o nerešenem stanovanjskem primeru javnega tožilca Franca 

Mišiča, ker je njegov žena zaradi tega dala celo ostavko kot administratorka OK KPS 

Radgona. Sekretar Stanislav Škof se je osebno zavzel za razrešitev problema,Mišič pa naj » 

uredi situacijo s svojo tovarišico »45. 

Izredne seje OK KPS Radgona sta se konec februarja 1948 udeležila tudi člana CK 

KPS Tone Dolinar in Vinko Šumrada46 Predstavljena jima je bila, v prisotnosti vseh članov 

OK,, celostna situacija v okraju. 

OK je predlagal in izvedel spremembo v agitprop komisiji, ki jo bo odslej vodil Franc 

Kosar – Matija, ki je do tedaj odgovarjal za ideološko izgradnjo v komisiji. Sprememba je 

nastala zaradi odhoda Franca Borka na orožne vaje. Za organizacijskega sekretarja OF se tako 

predlaga IOOF Alojza Brvarja, ki je do tedaj opravljal naloge personalnega referenta v 

zdravilišču Slatina Radenci. 

V maju 1948 seje politično in moralno stanje v partiji še posebej skrbno obravnavalo. 

OK je ugotavljal, da Franc Kosar – Matija kot sekretar agitprop komisije pri OK KPS 

Radgona ni skrbel za delo celotne komisije in se sploh ni odzival na opozorila komiteja in 

njegove celice.  

                                                                                                                                                   
 
43 Informbiro ali Konfirmbiro komunističnih partij je bilo svetovalno in usmerjevalno telo devetih evropskih  
 komunističnih in delavskih partij, ustanovljeno septembra 1947 
44 Ljudska fronta Jugoslavije; delovanje OF v povojnem času, ko je na kongresu ljudske fronte Jugoslavije v  
 Beogradu (5-7- avgust 1945) postala uradno njen sestavni del. Drugi kongres OF je bil v Ljubljani (26- 
 28.4.1948). Aprila 1953 se je OF preimenovala v Socialistično zvezo delovnega ljudstva (SZDL)  
45 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (9.2.1948)  
46 Vinko Šumrada – Radoš (1916 Podgora- 1990); , v NOV bil komisar Gradnikove brigade, po vojni okrožni  
 sekretar KP v Mariboru, bil poslanec in minister za mline in žage ter direktor v podjetju Žito Ljubljana. 
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Zaradi vsega tega je » bila CK KPS predlagana v odobritev nova agitprop komisija », 

ki jo bodo sestavljali : sekretar Franc But in člani Ciril Knez, Jože Bezjak, Rudolf Bajec in 

Majda Mihelač, ki bo istočasno še zadolžena za povezavo z okrajnim komitejem SKOJ. 

V maju 1948 je bilo sprejeta odločitev, da bo izvedena reorganizacija v aktivu OK 

KPS Radgona. Aktiv OK mora biti najmanj 12 članski in ga bodo sestavljali: Franc Borko, 

Branko Zadravec, Franc Kosar - Matija, Franc But, Ciril Knez, Franc Levstik, Ciril Jerela, 

Janko Strajnšak, Franc Mišič, Rok Korošec,Mirko Bogataj in član, ki » se ga bo poiskalo do 

prihodnje seje ». 

Napovedane so bile tudi volitve za okrajno partijsko konferenco od 6.- 8. junija 1948 

ter okrajna skupščina (12. junija), ki bo sprejela tudi okrajni proračun za leto 1948.  

V aktiv komiteja je sklenil vključiti naslednje » tovariše »: Branko Zadravec (tajnik 

OLO), Franjo But (uslužbenec na državnem posestvu v Radgoni), Ciril Knez (pomočnik 

poverjenika za finance na OLO), Franc Levstik (poverjenik za kmetijstvo na OLO), Ciril 

Jerela (sekretar SKOJ), Franc Borko (poverjenik za ljudsko prosveto na OLO), Rok Korošec 

(pomočnik šefa uprave NM), Mirko Bogataj (predviden sekretar OO OF), Jernej Avsec 

(poverjenik za trgovino in preskrbo na OLO), Marija Fifolt (sekretarka celice Apače) in Jože 

Sročič (sodnik okrajnega sodišča Radgona)47. 

Po V. kongresu KPJ je bilo sklenjeno, da bodo imeli člana OK in člani aktiva komiteja 

študijske sestanke trikrat tedensko (ponedeljek, sreda in petek, od 15. do 18. ure). Ker je v teh 

dokaj kritičnih časih za KP » popolnoma odpovedala agitprop v delu » je prišlo do novih 

kadrovskih sprememb. Vodstvo je prevzel celo Peter Kociper, organizacijski sekretar OK 

KPS Radgona, sekretar je ostal Franc Borko, člani pa so bili: Franc Kosar - Matija, Ciril 

Knez, Majda Mihelač in Ernest Ostanek. 

Ker je nastopil službo Zlato Pavlica, bi naj kot član komiteja odgovarjal za del terena, 

kjer se bo aktiviralo 17, že v začetku maja, postavljenih kandidacijskih skupin. 

OK se je zavzel za poživitev dela sindikatov, Zveze borcev in OF. V sredini avgusta 

bo plenum okrajnega sindikalnega sveta (OSS). Listo, ki jo je predložila partijska celica pri 

OSS je OK KPS Radgona odobril s spremembo, » da se postavi za prvega kandidata tov. 

Ivana Štrafelo dosedanjega predsednika OSS, črta pa Daneta Benčino » ki do danes ni 

pokazal uspeha v nobeni stvari ». 

OK je izvršil še tri kadrovska imenovanja; Zofko Jakopič so premestili iz agrarne 

komisije za administratorko na OK, Anico Košir ki je nadomeščala Mišičevo, pa so premestili 

                                                
47 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (19.6.1948) 
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na OLO ter za ekonoma v domu za onemogle v Gornji Radgoni predvideli Markona iz Apač, 

» s katerim pa se je še o tej službi potrebno pogovoriti «. 

Konec oktobra 1948 je bil na redni seji članov in kandidatov OK KPS Radgona 

ustanovljen sedemčlanski biro okrajnega komit eja. Iz 19 članskega OK je bilo soglasno, z 

javnim glasovanjem, izvoljenih 7 članov: Zlato Pavlica (novi sekretar OK KPS Radgona), 

Peter Kociper (organizacijski sekretar OK), Milan Klemenčič (sekretar agitprop komisije pri 

OK) in člani OK Janez Lavtar, Jože Srpčič, Mirko Bogataj ter Jože Zagorc (kadrovik OK). 

Zlato Pavlica, novoizvoljeni sekretar OK KPS Radgona, je predstavil najpomembnejše 

naloge, ki jih bo izvajal biro, saj bo potrebno » odstraniti vse usedline stare miselnosti, 

oportunizma in kapitalističnih tendenc, ki izvirajo iz nepoznavanja linije marksizma-

leninizma« in » doseči, da bodo partijske celice na vasi, ustanovah in podjetjih imele 

avantgardno vlogo…« 

Sekretar je članom in kandidatom razdelil zadolžitve za delo na terenu in sicer: 

1. Marija Fifolt, Alojz Tekavec in Tone Zupančič (zadružne partijske 

celice v vsej Apaški dolini) s pomočjo kandidatov (Franc Križman, Stane Čeh in 

Jože Kenda), 

2. Alojz Gorjak in Tončka Levstik (celice Trate, Velka, Lokavec in Ana), 

3. Anka Gerič in Miloš Ertl (vaška celica Lutverci), 

4. Anka Gerič in Janez Elbl ( odgovorna za delo po mladinski liniji), 

5. Ernest Ostanek in Tone Jakopič (celici pri OSS in sindikatih), 

6. Branko Zadravec (za delo OLO), 

7. Franc Levstik in Jernej Avsec (za celice IO in mestna celica Radgona), 

8. Rozika Mlakar in Julka Žalec (za delo pri AFŽ), 

9. Franc Kaučič in Marija Rozman(partijske celice pri OZKZ in KZ), 

10. Jože Kaučič in Milan Klemenčič (celice pri Benediktu, Sp. Ščavnici in 

Sv. Juriju), 

11. Mirko Bogataj in Franc But (celica Vratja vas). 

Ob koncu leta 1948 se je sestala še tudi agitprop komisija pri OK KPS Radgona in 

njen sekretar Milan Klemenčič s člani -Jože Lakner (odgovoren za kulturno - prosvetno delo), 

Mimi Pešelj (LMS), Ante Firm(OSS) ter Stiplovšek Ferdo in Franc Kaučič - so priporočili, da 

naj vse KOZE organizirajo svoje knjižnice in kupijo tudi radijske aparate, kar bi zadružnikom 
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in vaščanom nasploh omogočilo izobraževanje in poslušanje, predvsem aktualnih, političnih 

novic48. 

Zopet so se izvršile spremembe v agitprop komisiji pri OK KPS Radgona,ki je bila 

imenovana v naslednji sestavi: Milan Klemenčič (sekretar), Franc Borko (ideološka vzgoja,« 

dokler se ne najde profesionalca «), Ciril Knez in Franc Kosar - Matija (agitacija in tisk), 

Hinko Plevnik (ljudska prosveta), Mimi Pešelj (agitprop v LMS) in Ferdo Stiplovšek 

(organizacija OF). 

OK je spomladi 1949 sprejel še sklep, da bo CK KPS predlagal sprejem Toneta 

Jakopiča in Janez Elbla v OK ter v biro Toneta Jakopiča in Franca Levstika49. 

Stanislav Škof, bivši sekretar OK KPS Radgona, se je marca kot zastopnik CK KPS, 

udeležil seje OK KPS Radgona in bil seznanjen s svojimi nekdanjimi partijskimi tovariši, ki » 

kot člani OK delajo probleme«; Stane Čeh noče prevzeti dela ker pravi, » da je to popolnoma 

napačno in nekomunistično…« in da se tudi za delo pri OK nista odzvala Tone Zupančič in 

Franc Bečaj. 

OK je sklenil, da bo okrepil delo agitprop komisije, saj so kar štirje njeni člani postali 

profesionalci z mesečnimi plačami50.  

Zaradi mnogih organizacijskih in političnih vzrokov (odsotnost članov OK na gozdnih 

in frontnih brigadah, slaba povezanost OK z drugimi masovnimi organizacijami, razgibano 

politično delovanje v okraju) se je KP v okraju reorganizirala. Biro OK se naj razširi, » ker v 

sedanjem sestavu ne more reševati vseh nalog » in bi se naj vključil Branko Zadravec (tajnik 

OLO, sedaj član OK KPS za gospodarska vprašanja), Franc Šoba - Iztok (pooblaščenec 

UDB), Janez Elbl (sekretar OK LMS, do sedaj kandidat OK KPS za LMS) in Bela Rodi (za 

OF). 

Za dopolnjeni OK so bili predlagani Jernej Avsec (kandidat za OK KPS, poverjeništvo 

za delo), Tone Jakopič (namestnik okrajnega javnega tožilca) in Julij Galičič (predsednik 

OZKZ). 

Tudi v oddelkih pri OK KPS Radgona so se izvršile malenkostne spremembe in so bili 

sestavljeni takole: 

1. organizacijsko - inštruktorski oddelek: Franc Križman 

(načelnik) ter člani Marija Luin, Stane Čeh in Marjan Mažgon; 2. kadrovski 

oddelek: Franc Koželj,Slavica Bobič,Ignac Vučko in Franc Borštner, 

                                                
48 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 4 (29.12.1948) 
49 PAM Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (12.3.1949) 
50 PAM,Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 5 (18.3.1949) 
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2. agitprop : Tone Firm, Anica Špes in Milka Pečnik  

Pri množičnih organizacijah se je predvidevala naslednja zasedba odgovornih mest.: 

1. na OO OF; Bela Rodi (sekretar) in Anica Špes (načelnica 

propagandne komisije), 

2. AFŽ : Julka Žalec (predsednica) in Rozika Mlakar(sekretarka), 

3. Zveza borcev NOV: Zlato Pavlica (predsednik), Bončina Franc 

(sekretar) in Arzenšek Ivo (pomočnik sekretarja), 

4. OK LMS : Milka Pečnik (agitprop na OK LMS) in Slava 

Potočnik(načelnica OPŠ) 

OK je za Izvršni odbor OLO predlagal naslednjo kadrovsko zasedbo funkcij: 

1. Zlato Pavlica - predsednik, 

2. Branko Zadravec - podpredsednik, 

3. Franc Borko - tajnik, 

4. Franc Levstik - lokalno gospodarstvo, 

5. Ivan Štrafela - trgovina in preskrba, 

6. Ivan Kovačič- državne nabave, 

7. Franc Korošak- kmetijstvo, 

8. Jernej Avsec- za delo, 

9. Janez Arzenjuk- za prosveto51. 

OK je ponovno okrepil delo z 21 osnovnimi partijskimi celicami in določil svoje člane 

za sestanke z njimi: za 8 celic (Podgorje, Radenci, Segovci, Plitvica, Apače, Mahovci, Vratja 

vas in Trate) za 20. julij in za ostalih 13 (Ana, Nasova, Benedikt, Cerkvenjak, Boračeva, Stara 

gora, Črnci - državno posestvo, Velka, Lokavec, Spodnja Ščavnica, Jurij, Kapela in Žepovci) 

za naslednji dan (21. julij). 

Zaradi novih nalog in, predvsem glede na mnenje OK, zahtevnega političnega 

položaja ( porast sovražnih parol in informbirojevske gornje) se je odločilo, da se bo OK KPS 

Radgona povečal na 7 članov, izvedli so kadrovsko menjavo na notranjem odseku OLO 

(zamenjali so Simoniča s Alojzem Tekavcem, članom OK KPS Radgona) ter potrdili 

izključitev 3 članov KP iz celice v Lutvercih » zaradi razbijanja razvoja zadružništva, saj se 

tudi sami niso hoteli vključiti v zadrugo ».Imenovali so tudi tričlansko komisijo (Franc Šoba - 

Iztok, Janez Elbl in Tončka Levstik), ki naj ugotovi odgovornost Marije Rožman, kandidatke 

OK KPS Radgona, ko je bila ta poslovodkinja v KZ Župetinci. Zaradi » malomarnosti, ko je 

                                                
51 PAM, Zapisnik seje biroja OK KPS Radgona, šk. 5 (12.7.1949) 
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predajala posle, je pustila v nezaklenjenem predalu vse partijske zapisnike celice Cerkvenjak, 

ki so prišli v roke gotovim ljudem, ki so vse to potem raznesli med ljudi…«52. 

V avgustu so bile izvršene številne kadrovske menjave; dosedanji tajnik ZB NOV je 

bil premeščen na UDV v Maribor, nadomestil ga bo Alojz Škrinjar in njegov namestnik Franc 

Arzenšek iz Podgorja. Načelnica za agitprop pri OK je postala Rozika Mlakar (personalna 

referentka na OZKZ), na njeno mesto se predlagali Poldko Dežnik (sekretarka OZKZ), za 

sekretarko OZKZ Tončko Levstik, ki je bil tedaj na trimesečnem tečaju, sekretar kmečke 

komisije bi naj postal Franc Luzar (zadružnik in dvakratni udeleženec frontne brigade). 

Še vedno je bil problem delovanja OK zaradi zmanjšanja aktivnih oz. prisotnih 

njegovih članov, saj je sekretar opozoril na nedelavnost nekaterih, neimenovanih 

posameznikov. Za tako nezasedena načelniška mesta v komiteju se je izvedla nadomestitev in 

so ta mesta zasedli naslednji člani:Alojz Zupančič ali Stane Čeh (sekretar kmečke 

komisije),Rozika Mlakar (načelnica agitpropa), Lovro Bogataj(načelnik kadrovskega 

oddelka),Anton Škrinjar (sekretar ZB), Julka Žalec in Marija Levar (AFŽ53), Bela Rodi 

(sekretar OF) ter Janez Elbl ali Tone Jakopič  

OK se je že dalj časa dokaj neuspešno ukvarjal s kadrovanjem v svojih vrstah ter za 

odgovorna mesta v okraju nasploh. Bilo je kar nekaj odklonitev prevzema odgovornost - 

Alojz Zupančič za kmečko komisijo (nadomestil ga bo Milan Vidmar), Lovro Bogataj za 

kadrovski oddelek, tudi mesto v agitprop je ostalo prazno in Anton Škrinjar ni sprejel službe 

sekretarja v ZB. Tako so od predlaganih funkcije prevzeli Julka Žalec kot predsednica in 

Marija Levar kot sekretarka AFŽ ter Bela Rodi in Janez Elbl v OF. O vseh teh problemih je 

bil seznanjen tudi Drago Selinger54 ,oblastni sekretar LMS iz Maribora, ki je na seji še moral 

poslušati tudi razpravo o tem, da mož ne pusti svoje žene na sestanke AFŽ (družina Tekavec), 

a bil vseeno zadovoljen ob koncu, ko je izvedel, da bodo v začetku oktobra volitve sekretarjev 

in njihovih namestnikov v osnovnih partijskih celicah v vsem okraju55. 

                                                
52 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (20.7.1949) 
53 AFŽ; Antifašistična fronta žena; ustanovljena 6.12.1942 v Bosanskem Petrovcu, Slovenska AFŽ pa v 
Dobrniču  
 16.10.1943. prvi kongres AFŽ je bil v Beogradu julija 1945, drugi od 25-27.1.1948 v Beogradu (predsednica je 
 postala Vida Tomšič), tretji kongres leta 1950. (vir: Mateja Jeraj, KP, AFŽ in uresničevanje ženske enakoprav- 
 nosti v Sloveniji (1943-1953) v Arhivi 26/1,2003, str. 161-.171 
54 Drago Selinger (25.8.1926 Vrhnika -) novinar, v letih 1945-1953 poklicno deloval v Zvezi mladine Slovenije  
 (ZMS), nato glavni urednik Radio Ljubljana (1956-1959), glavni urednik časopisa Delo (1968-1970), poslanec  
 Rep. skupščine (1963-1968) in zvezni poslanec (1971-1982) in nepoklicni urednik revije Borec (1965-1969) 
(vir:  
 ES 11, Ljubljana 1997, str. 39) 
55 PAM, Zapisnik plenarne seje OK KPS Radgona, šk. 5 (23.9.1949) 
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Na okrajni partijski konferenci, 13. oktobra 1949 v Gornji Radgoni, se je Jože Srpčič 

zavzel za koordinirano delo kontrolne komisije, članov KP in KLO, » zavedajoč se pri tem 

dejstva, da oblastni forumi obilice nalog brez pomoči in podpore s strani članov Partije ne 

bodo mogli dosledno izvajati ». 

Po razpravi v kateri je sodelovalo 15 delegatov je kandidacijska komisija predstavila 

predlog članov za OK KPS Radgona, članov revizijske komisije in delegatov za oblastno 

partijsko konferenco, » ki so s svojim požrtvovalnim delom dokazali, da so dosledni borci 

socializma ». 

Kandidatna lista za člane OK KPS Radgona je obsegala 19 kandidatov in sicer: 

1. Peter Kociper, sekretar OK KPS, član KPJ od leta 1943, 

2. Štefan Šabjan, org. sekretar OK KPS, član KPJ od leta 

1944, 

3. Jože Zagorc, kadrovik, član KPJ od leta 1944, 

4. Branko Zadravec, tajnik OLO, član KPJ od leta 1945, 

5. Bela Rodi, sekretar OO OF, član KPJ od leta 1945, 

6. Jože Srpčič, predsednik okrajne kmečke komisije, član KPJ 

od leta 1944, 

7. Milan Klemenčič, sekretar agitpropa, član KPJ od leta 1945, 

8. Alojz Gašper, šef UDV, član KPJ od leta 1943, 

9. Janez Elbl, sekretar OK LMS, član KPJ od leta 1946, 

10. Jernej Avsec, poverjenik za delo, član KPJ od leta 1941, 

11. Franc Kavčič, podpredsednik OZKZ, član KPJ od leta 1947, 

12. Franc Levstik, podpredsednik OLO, član KPJ od leta 1944 

13. Julka Žalec, predsednica OO AFŽ, članica KPJ od leta 

1947, 

14. Martin Simonič, poverjenik za notranje zadeve, član KPJ od 

leta 1948, 

15. Tone Župančič, načelnik organizacijsko - 

inštruktorskega oddelka, član KPJ od leta 1944, 

16. Jože Gašperič, šef NM, član KPJ od leta 

1944, 

17. Borko Franjo, poverjenik za prosveto, član 

KPJ od leta 1945, 
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18. Stane Šmajdl , upravnik gost. obratov, 

Radenska Slatina, član KPJ od leta 1944, 

19. Franc But, pomočnik direktorja RKGS56, 

član KPJ od leta 1944, 

Kandidatna lista za revizijsko komisijo: 

1. Franc Križman, predsednik, 

2. Marija Fifolt, članica, 

3. Milka Poje, članica 

Kandidatna lista za oblastno partijsko konferenco (16 kandidatov) : 

1. Avsec Jernej 9. Milka Poje 

2. Franc But 10. Jože Srpčič 

3. Alojz, Gašper 11. Štefan Šabjan 

4. Slavko Klobasa 12. Drago Selinger  

5. Peter Kociper 13. Branko Zadravec 

6. Franc Leskovec 14. Jože Zagorc 

7. Jože Mahne 15. Tone Župančič  

8. Rozika Mlakar 16. Julka Žalec 

Predsednik volilne komisije (Tone Firm) je delegatom razdelil volilne lističe ter po 

izvedenem glasovanju razglasil rezultate.:17 kandidatov za OK KPS Radgona je prejelo 86 

glasov, dva (Zagorc in Simonič) pa po 85 in so bili torej vsi ti izvoljeni. Po en glas sta prejela 

še Tone Firm in Franc Mišič, ki pa sploh nista bila na kandidatni listi. Kandidati za ostali dve 

listi so bili soglasno izvoljeni. 

Ob koncu konference je bila za sestavo resolucije imenovana komisija (Štefan Šabjan, 

Franc Levstik in Janez Elbl); pozdravne resolucije so poslali » Maršalu Titu, CK KPJ , CK 

KPS in tov. Marinku «57. 

Na prvi seji novoizvoljenega OK KPS Radgona, ki je bila takoj po končani okrajni 

partijski konferenci, je Drago Sedlinger podal predloge oblastnega komiteja KPS Maribor za 

novega sekretarja Petra Kocipra in organizacijskega sekretarja Štefana Šabjana ter za člane 

okrajnega biroja (Peter Kociper, Štefan Šabjan, Milan Klemenčič, Alojz Gašpar, Bela Rodi, 

Jože Zagorc, Branko Zadravec in Jože Srpčič), kar so člani OK KPS Radgona » enoglasno 

sprejeli in osvojili «58.  

                                                
56 RKGS ; Republiško kmetijsko gospodarstvo Slovenije 
57 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference v Radgoni , šk. 5 (13.10.1949); začetek ob 9. uri, konec ob 15. uri 
58 PAM, Zapisnik prve seje OK KPS Radgona, šk. 5 (13. 10. 1949) 
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Razdeljene so bile funkcije v biroju: Peter Kociper (sekretar OK KPS), Štefan Šabjan 

(organizacijski sekretar OK KPS Radgona), Milan Klemenčič (kultura in prosveta), Alojz 

Gašpar (UDV), Bela Rodi (masovne organizacije), Jože Zagorc (kadrovska vprašanja v 

okraju), Branko Zadravec (gospodarstvo) in Jože Srpčič (kontrola in sindikati). 

OK KPS Radgona je izvedel temeljite kadrovske menjave v OK kot tudi v okrajni 

upravi. 

Za administratorko na OK so določili Zvonko Glavač, zaposleno na poverjeništvu za 

delo OLO, članica KP od leta 1947. V organizacijsko-inštruktorskem oddelku je postal 

načelnik Tone Župančič, evidentičar Jože Srpčič, administratorka Marija Luin, inštruktor 

Stane Čeh in Franc Križman za izdajanje partijskih knjižic. Na kadrovskem oddelku je postala 

načelnica Milka Pečnik, za šole in tečaje je odgovarjala Rozika Mlakar in za evidence Tončka 

Levstik. Agitprop oddelek je vodil načelnik Marjan Mažgon, sekretar je bil Milan Klemenčič, 

odgovorni za agitacijo in tisk Anica Špes, za kulturo in prosveto Hinko Plevnik in Milan 

Štrukelj. Kmečko komisijo je vodil kot predsednik Štefan Šabjan, Ivan Mavsar je bil sekretar, 

za notranjo organizacijo Milan Vidmar, Ivan Kavčič za kmetijsko proizvodnjo ter trije 

inštruktorji, Ivan Joh, Franc Koželj in Franc Luzar. Člani te kmečke komisije so še bili: Anton 

Markovič (načelnik oddelka za zadružništvo OLO), Franc Rudolf (referent za trgovino in 

preskrbo OLO) in Jože Rus (sekretar kmečke komisije pri OO OF). Sekretar Zveze borcev 

(ZB) je postal Julij Galičič. Okrajni odbor OF (OO OF) je vodil kot sekretar Bela Rodi, 

pomočnik sekretarja je bil Božo Šlehta, administratorka Tilčka Štrafela, Jože Rus kot sekretar 

kmečke komisije, Anica Špes za agitacijo in tisk, za inšpekcijo Zorko Vidmar ter učiteljica 

Ivanka Jehart kot sekretarka komisije za ideološko vzgojno delo.) 

Zapletlo pa se je z zasedbo delovnega mesta tajnika okrajnega sindikalnega sveta 

(OSS), ker je želel njegov tajnik (Jurij Hrovat), oditi v proizvodnjo, ker je bil po poklicu 

mizar, OK KPS Radgona ga je želel obdržati na tem mestu, kljub temu, da je iz Ljutomera že 

bil poslan Ozvald Novak. OK KPS Radgona o tem ni bil predhodno obveščen in » ker s tov. 

Novakom ni vse v redu se ga ne namesti, dokler nam komite Ljutomer ne javi, kako je z njim 

». Za oblastni sindikalni svet se je predlagalo Franca Borštnarja, za sindikalno šolo pa Franca 

Erliha in Sabino Karničar, oba iz državnega posestva ter Heleno Strniša, delavko v opekarni v 

Črešnjevcih. 
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Delovanje OK KPS Radgona v preteklem letu sta pohvalila »Rudolf, član CK KPS in 

Očko iz oblastnega komiteja KPS Maribor59 », ki sta se kot gosta udeležila seje plenuma OK 

KPS Radgona v začetku leta 195060.  

OK je konec januarja 1950 predlagal štiri nove sodnike porotnike (Anton Puhek, Franc 

Volar, Marija Fifolt in Ivan Polanec) za delo pri okrajnem sodišču v Gornji Radgoni. 

V februarju 1950 je bil Štefan Šabjan, dotedanji organizacijski sekretar OK KPS 

Radgona službeno premeščen v Spodnjo Lendavo (opomba: danes Lendava ), nadomestil ga 

je Bela Rodi, sekretar OO OF, njega pa Nabergoj iz osnovne partijske celice Lutverci. V OK 

KPS Radgona je bilo potrebno izvesti zahtevno nalogo, namreč za okoli 1450 oseb izpolniti 

vprašalne pole in izpisati njihove karakteristike. Po shemi, ki so jo prejeli od oblastnega 

komiteja KPS Maribor za predvidene člane OK KPS Radgona je bilo potrebno izpeljati 

postopke v kadrovskem oddelku OK. Tudi izpolnitev in izdaja partijskih članskih izkaznic je 

že tradicionalno zaostajala in je bil zato določen rok do konca meseca marca. 

Komite je tudi sprejel sklep, da bodo z najetim kreditom zgradili novo nadstropje na 

stavbi v kateri delujejo ter tako rešili svojo perečo prostorsko stisko61. 

Da je OK KPS Radgona, kot je zapisal v zapisniku svoje seje, zastavil svoje delo zelo 

resno in odgovorno, kar naj bi se videlo tudi v dejstvu, da je na zadnjih dveh sestankih OK bil 

prisoten tudi » tov. Janžekovič član oblastnega komiteja KPS Maribor »62. 

Prvič, od leta 1945, je bilo izdelano revizijsko poročilo za OK KPS Radgona od 

mešano sestavljene komisije (4 člani OK in 2 člana oblastnega komiteja KPS Maribor). 

Komisija je ugotovila naslednje pomanjkljivosti in nepravilnosti pri delu OK KPS Radgona: 

Pri pregledu prostorov OK, ki so imeli skromno opremo, tri lesene omare in lažjo 

železno blagajno, se je našlo okoli 250 partijskih knjižic, tudi od starih članov KP, ena celo iz 

leta 1932, pa 12 knjižic izpolnjenih za izdajo, tudi izpolnjene od CK KPS iz let 1948 in 1949. 

Ugotovljeno je bilo, da so se v zadnjem času partijske knjižice delile posameznikom brez 

svečanosti, medtem ko so se poprej delile na partijskih konferencah s vsemi slavnostmi.  
                                                
59 Janko Rudolf (23.7.1914 Križ pri Komendi – 4.2.1997 Ljubljana); leta 1941 sprejet v KPS,udeleženec NOV,  
 politični komisar 30. divizije. Leta 1947 končal enoletno višjo partijsko šolo pri CK KPJ. Bil je zvezni in tudi  
 republiški poslanec. Leta 1948 postal član CK KPS. Narodni heroj in nosilec več odlikovanj.(vir: Slovenski  
 biografski leksikon;) Očko je bil član Oblastnega komiteja KPS Maribor, ki je deloval od pomladi 1949 do  
 januarja 1951, ko so bile oblasti kot upravno - teritorialne enote ukinjene (vir:www.siranet.si) 
60 PAM,Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6(6.1.1950) 
61 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (2.2.1950) 
62 PAM, Zapisnik konference OK KPS Radgona, šk. 6 (9.2.1950)in Ivo Janžekovič (26.12.1921 Prevalje – 
6.11.1990 Ljubljana); družbenopolitičen delavec. Po meščanski šoli se izšolal za strugarja. Februarja 1943 se je 
vključil v Dolomitski odred, deloval na Koroškem, bil v Šlandrovi brigadi in politični komisar v Koroškem 
odredu. Po voj ni je bil organizacijski sekretar OK KPS Maribor in sekretar OK KPS Slovenj Gradec. Od leta 
1969-1970 je bil predsednik komisije pri IS SRS za rehabilitacijo žrtev dachauskih procesov (vir: ES 4, 
Ljubljana1990, str. 269) 
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Blagajniško poslovanje je pokazalo na kontrolirani datum (22.2.1950), da je bilo pri 

Narodni banki v Gornji Radgoni le 590 din. Odgovorna blagajničarka OK je bila Vikica 

Tušak, ki je » neko napačno knjiženje (6000 oz. 8000 din) v znesku 2000 din pokrila sama ». 

Članarin je bilo pobrane za 6.995 din ( zaostanek iz leta 1948 v januarja 1949 za 1.956 din in 

februar 1950 za 5.039 din). 

OK je moral zaradi dveh finančnih prekrškov plačati tudi kazen (2 krat po 50 din) 

Narodni banki, s katero pa je imel OK spor saj, ko sta hotela dva njena uslužbenca pregledati 

njegovo poslovanje, jima tega niso dovolili. OK je namreč zameril Narodni banki, da je, kljub 

temu, da ima v celici KP člana in kandidata, poslala v kontrolo dva nepartijca. Ugotovljeno je 

tudi bilo, da ima agitprop komisija » neko postransko blagajno, kar je nepravilno finančno 

poslovanje ». Morda je zanimivo, da sta omenjeni zapisnik od štirih članov revizijske 

komisije iz vrst OK podpisala le dva (Franc Križman in Vikica Tušak, ne pa tudi Marija Fifolt 

in Jože Zagorc) pač pa oba iz oblastnega komiteja KPS Maribor oz. njene revizijske komisije 

(Fran Markeljc in Ludvik Modic)63. 

OK je izvedel v aprilu 1950 tudi tri kadrovske menjave;zaradi premestitve Franca Buta 

na Primorsko je v OK kooptiral Jožeta Filipana, sekretarja OK LMS, za sekretarja celice pri 

ILO postavil Janka Strajnšaka ter za predsednika okrajnega odbora »fiskulture« zadolžil 

Franca Borka.  

Kljub zdaj že kar redni prisotnosti gostov iz oblastnega komiteja KPS Maribor, (Franc 

Lutar član oblastnega biroja in Franc Pevnik, član inštruktorske uprave) na sejah OK KPS 

Radgona, je bila zadostna udeležba članov zagotovljena šele po eni uri čakanja na seji 

plenuma junija 1950, za kar je sekretar opozoril zamudnike, » da se to ne sme več ponoviti 

»64. 

OK KPS Radgona je v poletju 1950 svoj biro razširil s tremi novimi člani; Franc 

Levstik iz OLO, Marija Fifolt iz KDZ Apače in Anton Zupančič , ki je bil v partijski šoli v 

Mariboru.Za redno politično izobraževanje članov KP v obliki študijskih krožkov so sprejeli 

sklep, da se bodo izvajali skupaj z ostalimi množičnimi organizacijami.  

Na seji OK KPS Radgona, julija 1950 so, Bratko iz CK KPS in Drago Selinger iz 

oblastnega komiteja KPS Maribor ter sekretar Peter Kociper, vse člane OK KPS Radgona 

obvestili, da se je začel » proces decentralizacije državne uprave od zgoraj navzdol ». Bistvo 

tega procesa bo zmanjšati birokracijo v državnem gospodarstvu. Do tega trenutka se je precej 

zgledovalo po sovjetskem centralizmu. Tako je npr. v TAM v Mariboru, kjer je zaposlenih 

                                                
63 PAM. Zapisnik revizijske komisije pri OK KPS Radgona , šk. 6 (22.2.1950) 
64 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (22.6.1950) 
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4400 delavcev kar 1400 administrativnega osebja, kar bo sedaj potrebno korenito zmanjšati 

»Pomembna novost, ki jo je sporočil sekretar OK KPS Radgona, pa je bila, da » sekretar OK 

ne bo več, kot je bilo do sedaj, predsednik OLO, ampak bo le politični vodja »65. 

Decentralizacija se je začela prenašati tudi na republiške, oblastne ustanove, okrajne in 

krajevne odbore. Ločevali so se partijski organi od državne uprave. Člani biroja ali komiteja 

ne bodo več imeli stalnih zadolžitev po sektorjih dela, kot je to bilo do sedaj. Partija pa bo » 

tudi v bodoče obstajala kot vodilna sila, vendar pa mora pri tem paziti, da ne bo 

centralizirala in tudi ne birokratizirala kakor je to v Sovjetski zvezi «. Poudarjalo se je, » da v 

Jugoslaviji ima vodstvo veliko zaupanje do delovnih kolektivov, katerim se bo dalo v 

upravljanje vsa produkcijska podjetja ».66  

OK KPS Radgona je sklenil, da se bo tudi sam reorganiziral in bo tako imel njegov 

biro le 9 članov, ne bo pa več tudi profesionalnega sekretarja agitprop komisije in ne 

kadrovika. 

Ker bodo jeseni 1950 nove partijske volitve je biro predvidel člane za širši plenum in 

revizijsko komisijo ter tudi za oblastne funkcije v okraju. 

Za širši plenum je bilo predvideno 21 oseb in sicer: Peter Kociper, Branko Zadravec, 

Milan Klemenčič, Bela Rodi, Jože Zagorc, Jože Srpčič, Alojz Gašper, Franc Levstik, Marija 

Fifolt, Anton Zupančič, Franc Borko, Jernej Avsec, Marija Levar, Franc Kaučič, Ivan 

Polanec, Jože Filipan, Janko Strajnšak, Elimir Lebar, Stane Novak, Franc Križman in Janez 

Elbl.  

Petčlansko revizijsko komisijo bi naj sestavljali Milka Poje, Milan Štrakl, Franc Mišič, 

Viljem Jastrobnik in Alojz Markon. 

OK KPS Radgona je tudi naredil načrt razporeditve kadra tako, da so na 

organizacijsko-inštruktorskem oddelku ostali Franc Križman in Lojzka Srpčič, Anica Špes 

(kadrovski oddelek), Jože Rajh (agitprop komisija) in »Vikica (?) kot administratorka «. 

Konec septembra, na seji biroja OK KPS Radgona, ki je bila izredno kratka in kot 

zgleda le zgolj formalna, je gost, Fortič iz oblastnega komiteja KPS Maribor, vse prisotne 

opozoril s politično nalogo, « da je nastopil čas in da je potreben nov način dela v 

decentraliziranju »67. 

                                                
 
65 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (8.7.1950) 
66 Primerjaj: Jerca Vodušek Starič, Začetki samoupravljanja v Sloveniji 1949-1953, Ljubljana 1983  
67 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (28.9.1950) 



 142 

Najpomembnejši politični dogodek druge polovice leta je bila okrajna partijska 

konferenca za okraj Gornja Radgona, 21. oktobra 1950. Za 120 izvoljenih delegatov in gostov 

je bil edino primeren prostor kinodvorana v Gornji Radgoni.  

Na konferenci, ki se je začela ob 9. uri dopoldan, so bili prisotni delegati iz osnovnih 

partijskih organizacij (108 prisotnih, 4 opravičeno in 8 neopravičeno odsotnih) ter gostje, 

Miha Marinko (sekretar CK KPS), Vlado Majhen (sekretar oblastnega komiteja KPS 

Maribor), Tone Truden (član oblastnega komiteja KPS Maribor), predstavniki KNOJ, vojnega 

odseka in notranje uprave pri OLO, slatinskega podjetja Radenci ter vidnejši vodilni delavci 

iz krajevnih in okrajnih podjetij ter ustanov. 

Konferenco je vodilo izvoljeno delovno predsedstvo, ki so ga sestavljali Branko 

Zadravec, kot predsednik in člani Peter Kociper, Marija Fifolt, Jože Zagorc, Tone Zupančič, 

Alojz Vuk in Ivan Kaučič ter častna člana, Miha Marinko in Vlado Majhen. Zapisnikarja sta 

bila Franc Kaučič in Minka Mišič, overovitelja pa Jernej Avsec in Julka Žalec. V 

verifikacijsko komisijo so bili izvoljeni Marija Levar, Alojz Tekavec in Jože Filipan. 

Kandidacijsko komisijo so sestavljali Tončka Levstik, Milan Klemenčič in Miloš Ertl, volilno 

pa Zora Kovačič in Božo Šlehta.. 

Politično poročilo je podal sekretar Peter Kociper in » nakazal pravilnost 

vsedržavnega partijskega vodstva, konkretiziral stanje političnih organizacij in delo oblastnih 

forumov v okraju. Nakazal je tudi slabosti partijskih organizacij ter smernice za izboljšanje 

političnega in gospodarskega stanja, prilagojeno razmeram v radgonskem okraju «. 

Organizacijsko poročilo je podal Jože Križnik, organizacijski sekretar OK; poudaril je 

naloge, ki jih ima OK pri utrditvi partije, OF in ostalih množičnih organizacij. V letu 1949 so 

se ustanovile 4 nove osnovne partijske organizacije na vasi, a je še vedno brez partijske 

organizacije bilo 17 KLO in 50 % vasi. Slabo je tudi stanje članstva v podjetjih, saj so npr. v 

opekarni v Radgoni med 98., celo večkratnimi udarniki, le 3. člani partije, v slatinskem 

podjetju v Slatina Radencih pa med 220 delavci, 80 udarnikov, a osnovna partijska 

organizacija je imela le 15 članov in kandidatov,od tega le 5 delavcev, ostali člani KP pa so 

bili nameščenci obrata. Podobna slika je bila še tudi na državnih posestvih v Radgoni, Črncih 

in na Kapeli. 

OK je uspel z reorganizacijo okrajne uprave, kjer je zmanjšal število zaposlenih od 

162 na 103, v političnih forumih od 45 na 24 in v okrajnih ustanovah od 138 na 118. 

Predvideno pa je še bilo zmanjšanje za okoli 30 zaposlenih.  

V razpravi so diskutirali Jože Ertl (KDZ Stogovci), Stane Šmajdl (Zdravilišče in 

slatinsko podjetje Slatina Radenci), Ivan Mauser (KOZ Podgorje), Jože Filiipan o delu 
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mladinskih organizacij na vasi ( 56 aktivov s 432 člani, le 30 aktivov ima redne sestanke, ni 

pa še bilo aktivov npr. v Negovi, Ledineku in Lokavcu. V 47 aktivih so tudi mladi vpisovali 

drugo ljudsko posojilo), Mirko Bogataj (KOZ Žepovci), Marija Trojner (Cerkvenjak) o 

slabem delu na ekonomiji v Čagoni, Tončka Levstik (Videm) o nevestnem delu osnovne 

organizacije, » ko so njeni sestanki bili pri odprtem oknu, da so lahko nepartijci vesti raznesli 

po vasi ». 

Milan Klemenčič je razpravljal o delu agitprop komisije in o šolstvu, kjer je v okraju 5 

nižjih gimnazij. Najslabši obisk šoloobveznih otrok je bil v Benediktu in pri Cerkvenjaku, 

Sobočan o osnovni partijski organizaciji v Rožičkem Vrhu, ustanovljeni 1949 z 2 članoma, 

letos pa so pridobili še 4 nove, Predstavil je tudi zadružno ekonomija, ki je obsegala 40 ha 

zemlje, 

Miha Marinko je formalno pozdravil konferenco in končal , » da naša socialistična 

demokracijo sloni na principu demokratičnega centralizma ». Konferenca je bila zaradi 

organiziranega kosila prekinjena do 17. ure.  

Kar nekaj delegatov je zapustilo konferenco pred njenim popoldanskim 

nadaljevanjem, ki je imela poudarek na nadaljevanju diskusije in volitvah. 

V popoldanskem nadaljevanju konference je najprej diskutirala Marija Levar o 

frontnih organizacijah (OF, AFŽ, ZB, LMS) in orisala njihovo delo v okraju. 

Ponovno se je s kratkim komentarjem vključil Miha Marinko68, daljši govor pa je imel 

Vlado Majhen69 in ga tudi zaključil z izrazito političnim poudarkom, » da je partija borben 

razred delavskega razreda, zato mora biti strumna organizacija, ki ne dopušča samovolje ter 

se mora podrejati skupni disciplini ! «. 

Volilna komisija je predstavila kandidatno listo 23 članov za okrajni komite in 5 

kandidatov za revizijsko komisijo.  

Volitve so bile tajne, na že razmnoženih kandidatnih listih so kandidati dobili 

naslednje število glasov od 96 delegatov, saj jih je 12 konferenco že zapustilo  

Objavljeni so bili tudi rezultati glasovanja za člane OK KPS Radgona, z imenom in 

priimkom kandidatov, letnicami njihovega vstopa v članstvo KP in številom prejetih glasov. 

                                                
68 Miha Marinko – Polde (8.9.1900 Rovte- 19.8.1983 Ljubljana),politik, narodni heroj,nosilec partizanske  
 spomenice 1941, predsednik vlade LRS (15.6.1945 do 1953), sekretar IO OF in sekretar CK KPS, predsednik  
 Ljudske skupščine LRS 1953-1962, republiški in zvezni poslanec (1953-1967),( vir: ES 7, Ljubljana 1983, str. 
3) 
69 Vlado Majhen – Ranfl (15.3.1912 Spodnja Voličina - 21.2.1974 Ljubljana); pedagog in politični delavec, tudi 
je 
 učiteljeval v Slovenskih goricah, bil udeleženec v NOV Od 1952 leta v Mariboru opravljal tudi vodilne politične  
 funkcije (vir: ES 6, Ljubljana 1992, str. 369)  
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Zap. številka Kandidat/ka Član KP od leta Število glasov 

1.  Jernej Avsec 1941 96 

2.  Janez Cvetko 1948 94 

3.  Jože Filipan 1948 96 

4.  Franc Kaučič 1947 96 

5.  Milan Klemenčič 1945 96 

6.  Jože Križnik 1947 96 

7.  Marija Levar 1944 95 

8.  Ivan Polanec 1945 96 

9.  Jože Srpčič 1944 96 

10.  Alojz Vuk 1948 96 

11.  Jože Zagorc 1944 96 

12.  Jože Balon 1944 96 

13.  Marija Fifolt 1944 96 

14.  Gašper Alojz 1943 96 

15.  Ivan Kaučič 1948 96 

16.  Peter Kociper 1943 96 

17.  Elimir Lebar 1948 96 

18.  Franc Levstik 1944  94 

19.  Jože Sobočan 1949 96 

20.  Janko Strajnšak 1944 96 

21.  Branko Zadravec 1945 96 

22.  Leopold Zorzut 1941 96 

23.  Tone Zupančič 1944 95 

 

Pri volitvah 5 članov revizijske komisije so kandidati dobili naslednje število glasov: 

Jernej Avsec (član KP od 1941) 96, Franc Borko (član KP od 1945) 91, Franc Mišič ( član KP 

od 1944) 96, Stane Šmajdl ( član KP od 1944) 96 in Julka Žalec (članica KP od 1947) 95. Da 

so bile volitve demokratične dokazujejo tudi glasovi, ki so jih delegati dali osebam, ki sploh 

niso bile na obeh kandidatnih listah. Tako so prejeli še glasove Janez Elbl (6), Franc Mauko 

(2), Ivan Mauser(2), Alojz Gomzi (1) in Jože Štelcl (1). 

Ob koncu oktobra se je, po predlogu Jožeta Križnika, izvolil še 9 članski biro pri OK. 

Glasovalo je 23 članov OK, izvoljeni pa so bili: Peter Kociper (sekretar OK), Jože Srpčič 
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(organizacijski sekretar OK) in kot člani Marija Fifolt, Alojz Gašper, Ivan Kaučič, Branko 

Zadravec, Jože Zagorc, Tone Zupančič in Milan Klemenčič. Izven uradne kandidatne liste sta 

po 2 glasova dobila še Jože Križnik in Jernej Avsec, na račun le 22 glasov za Srpčiča, 

Fifoltovo, Zadravca in Zagorca, saj so ostali z uradne kandidatne liste prejeli vsak vseh 23 

glasov70.. 

 

Tudi sam OK KPS Radgona je zahteval od svojih članov večjo disciplino in jim 

zagrozil, da bodo vsi, ki bodo manjkali na prihodnjih sestankih ter tega ne bodo mogli 

opravičiti z dovolj tehtnimi razlogi, kaznovani s partijskim opominom. Na sestanku OK je 

namreč v sredini decembra 1950 manjkalo kar 8 članov, od tega štirje neopravičeno, » pred 

vrati pa so bile volitve v OLO » . 

Tako se je končalo obdobje od osvoboditve maja 1945 do konca leta 1950 v 

radgonskem okraju. KP je v njem imela, kot je sama večkrat zapisala v svojih dokumentih, 

prevladujoči vpliv na vseh področjih življenja in dela. Njena tesna povezanost z UDV je bila 

vidna na vsakem koraku, tako na varnostnem, upravnem, kadrovskem, gospodarskem, 

kulturno-izobraževalnem, najbolj pa na političnem, saj je bila med drugim naloga UDV prav 

varovanje obstoječega režima pred njegovimi domačimi in zunanjimi nasprotniki. 

OK KS Radgona je zgradil dokaj gosto mrežo osnovnih partijskih celic. Celice so bile 

v gospodarstvu predvsem številčno močne v zadrugah na Apaškem polju in nekoliko manj na 

območju Slovenskih goric. Celice so vodili bolj ali manj izkušeni člani KP, redki s političnimi 

(partizanskimi) izkušnjami iz obdobja NOV. Podobno je bilo v celicah v negospodarskih 

dejavnostih. 

OK KPS Radgona pa so vodili dokaj izkušeni člani KP (Jože Rajšter – Marjan,Janez 

Vitkovič, Stanislav Škof – Tihomir, Zlato Pavlica in Peter Kociper). Organizirana je bila 

agitacijsko-propagandna komisija (agitprop), organiziran je bil organizacijski biro pri OK 

KPS Radgona ter številne komisije.  

Vsakokratni sekretar OK KPS Radgona je bil po svoji funkciji tudi hkrati predsednik 

Okrajnega ljudskega odbora (OLO), vse do poletja 1950. ko sta se ti dve funkciji tudi 

personalno ločili. 

Delo OK KPS Radgona sta konstantno nadzirala Oblastni komite KPS Maribor (ObK 

KPS Mb) in CK KPS , z obiski svojih političnih inštruktorjev.  

                                                
70 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (nedelja 29.10.1950) 
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Volitve v osnovnih partijskih celicah in v samem OK KPS Radgona so bile 

proklamirano demokratične a praktično pa so bile liste kandidatov zaprtega tipa (število 

kandidatov je bilo tolikšno kot bo potrebna izvolitev oseb), kar natančneje prikazujejo druga 

poglavja v disertaciji. 

 

4. 1. 2. Članstvo Komunistične partije Slovenije v okraju Radgona 

 

Vodstvo partije v okraju se je že v juniju 1945, torej slab mesec po koncu vojne, 

odločilo »da mora začeti s politično vzgojo mas, utrditi organizacijo OF in sodno oblast ter 

vzgajati ljudi v zadružništvu «. 

Partijski voditelji so se tudi odločila, da morajo iti v politično akcijo in imeti točen 

pregled nad kadri, ki bi lahko postali kandidati KP in za sam sprejem ljudi v članstvo KP. 

V sredini leta 1945 je bilo stanje članstva in kandidatov ter podmladka KP , to je 

SKOJ, v okraju Radgona naslednje: 32 članov KP (četa Narodne obrambe 17,OZNA 4, 

Narodna milica 1, pri OLO in OF 9 ter v Negovi 1), 18 kandidatov KP (četa Narodne 

obrambe 2, Narodna milica 3, pri OLO in OF 10 ter v Negovi 3) in 23 članov SKOJ (terenske 

organizacije 16, četa Narodne obrambe 5, Partizanska straža 2). 

Članstvo je bilo organizirano v 6 osnovnih partijskih organizacijah - celicah s člani in 

kandidati:Negova (6 članov: sekretar Slavko Ivanjšić, Franc Kosar, Franc Mlakar,Alojz 

Kolbl, Anica Štampar in Slavko Lančič), Radenci – Kapela (6 članov: sekretar Milko 

Domajnko, Janko Strajnšak, Ciril Grosičar, Anton Jelen, Franc Petek in Alojz Rižnar), celica 

pri okrajnih odsekih (4 člani: sekretar Jože Uran, Franc Kozar, Janko Močnik in Anton 

Markovič), celica pri OZNA (4 člani: sekretar Mirko Pogačnik, Tone Gregorič, Ludvik Čuček 

in Ljudmila Marin),celica pri Narodni milici (4 člani: Franc Mulec, Franc Mauko, Franc 

Kurbus in Rezika Iljaš) in celica na centru OF (8 članov: sekretar Bela Rodi, Jože Rajšter, 

Franc Benkovič, Jaka Borovič, Janko Kozar, Mirko Plešovnik in Avgust Šajnovič). 

Do mesecu avgusta je KP sprejela nekaj članov oz. kandidatov (Alojz Rižnar, Franc 

Petek in Franc Kurbus ter predlog za kandidata brata Milan in Zvonko Klemenčič iz Gornje 

Radgone), jih nekaj že tudi izključila (Slavko Kaučič,» ker se s svojim delom do danes ni 

izkazal »), povečala število celic in postavila organizacijsko in vodstveno strukturo KP v 

okraju71. 

                                                
71 PAM,Zapisniki sej OK KPS Radgona , šk. 6 (5. seja- 19.7.1945; 7. seja- brez datuma, 8. seja- brez datuma) 
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Konec avgusta 1945 se je spremenilo, zmanjšalo, številčno stanje v KP, tako pri članih 

kot kandidatih; V 7 celicah je bilo vključenih 20 članov in 16 kandidatov: OZNA (4 člani), 

Narodna milica (3 člani, 2 kandidata), Radgona (5 članov,1 kandidat), Sv. Trojica (2 člana, 3 

kandidati), odseki pri OLO (2 člana, 3 kandidati), Negova (2 člana, 3 kandidati) in Radenci (2 

člana, 4 kandidati)72.  

Posebna skrb se je namenjala sprejemanju novih kandidatov za sprejem v KP. Tako je 

bilo 12 oseb evidentiranih za kandidate: Janko Močnik (mali kmet), Bogomir Kurbus 

(kandidat že 3 mesece),Avgust Šajnovič (kandidat že dalj časa), Jakob Kolbl (zidar iz 

Okoslavec), Avgust Pasero (šofer v Radgoni), Anton Adanič (opekarniški delavec v 

Radgoni), Alojz Vuk in Ferdinand Vehar (delavca v Slatina Radencih), Marica Polanec 

(kmetica pri Sv. Benediktu), Franc Vršič (iz Sv. Antona v Slov. goricah), Ana 

Januš(posestniška hči iz Kobilščaka) in Marija Vrbnjak (kmečka hči iz Dragotinec). 

V okraju je bilo 1945 avgusta že 9 osnovnih partijskih organizacij s 27 člani in 16 

kandidati: Radgona (3;4), Boračeva (2;2), Radenci (1;3), opekarna Radgona (3;1),OLO (7;2), 

Negova (2;2), Kapela (3,1). OZNA (4;0) in Sv. Anton v Slov. goricah (2;1).Celice so dobile 

zadolžitev od OK KPS Radgona, da morajo imeti » tedensko organizacijske in študijske 

sestanke ». 

V oktobru je potekalo intenzivno sprejemanje kandidatov za KP, saj jih je bilo 

sprejetih 7: Anton Markovič (predsednik izvršnega odbora okrajnega NOO), Franc Kozar 

(»srednji kmet » iz Radvenc), Franc Zorko (uradnik na okrajnem odboru), Lojzka Rantaša( 

delavka iz Dragotinec), Anica Januš (» hči želarja » iz Kobilščaka), Jerica Šenveter 

(viničarska hči iz Velke), Alfred Bibič (učitelj iz Sv. Benedikta) in Pepca Horvat , za katero 

bo » potreben še dodatni razgovor »..V okraju je bilo v začetku leta 1946 že 18 osnovnih 

partijskih organizacij z okrog 110 člani. SKOJ je imel 14 aktivov, od tega kar 8 v Apaški 

dolini, s 114 člani. Za sprejem v KP so bili predlagani Nevenka Betriani, skojevka iz Apač, 

Dušan Berce, uslužbenec na notranjem odseku, Alfred Bibič, učitelj iz Benedikta in na 

prosvetnem odseku so že vključili Franca Borka73. 

Junija 1946 je bilo stanju v posameznih celicah KP v okraju naslednje: 

Zap.štev. Partijska celica Število članov Štev. kandidatov Število skupaj 

1 OLO 6 2 8 

2 OF na OLO 4  1 5 

                                                
72 PAM, Zapisnik 10 seje OK KPS Radgona, šk. 6 (25.8.1945) 
73 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (25.2.1946) 
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3 
Sv. Jurij ob 

Ščavnici 
3  3 6 

4 Črnci 12 - 12 

5 Stogovci 15 - 15 

6 Radgona - mesto 9 - 9 

7 Pogled 6 - 6 

8 Žiberci ? ? ? 

9 Apače 15 - 15 

10 Podgorje  7 1 8 

11 Segovci 15 2 17 

12 Plitvica 16 2 18 

13 Konjišče 6 - 6 

14 Žepovci 22 - 22 

15 Trate 12 - 12 

Skupaj: 15  148 11 159 

 

KPS je imela tako v gornjeradgonskem okraju najmanj 159 članov (148 članov in 11 

kandidatov), kar je bilo le dobrega 0,5 % glede na vse prebivalstvo v okraju. Če pa še 

prištejemo celico v Žibercih, o kateri pa poročevalec na konferenci ni povedal številčnega 

stanja (? ) pa še nekoliko več. Iz teh podatkov lahko razberemo, da je KP v okraju imela 

večino svojega članstva v Apaški dolini (85 %), ostali so bili v okrajnem centru (Gornja 

Radgona) in v Sv. Juriju ob Ščavnici. Tako močna zastopanost članstva v Apaški dolini je 

seveda povezana s kolonisti, ki so izhajali pretežno iz vrst udeležencev in žrtev NOV. 

Popolnoma pasiven pa je bil v smislu članstva zahodni in severozahodni del okraja 

(Slovenske gorice) ter ravninski del Murskega polja, tudi z slatinskim obratom v Radencih, 

kjer bi lahko prav tu pričakovali partijsko celico.  

Konferenca se je zaključila s petjem himne Hej Slovani, je pa sekretar sporočil, da se 

bo ob zaključku prihodnje konference pela Internacionala ter » vabi navzoče, da se jo čimprej 

naučijo »74. 

Da je bila situacija v okraju, ki » je imel okoli 29. 500 ljudi v 53 KLO » s KP, ki je 

štela 209 članov, 28 kandidatov in 104 skojevce« kritična, se je videlo tudi v tem, da je 

julijsko sejo OK KPS Radgona obiskala tudi Rozika Bohinc, članica okrožnega komiteja KPS 
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Maribor. Na tej seji je bil navzoč še sekretar Janez Vitkovič, novi organizacijski sekretar 

Janko Strajnšak ter člani Peter Kociper, Anton Kebe in Savo Vilhar, pooblaščenec UDV. 

Kebe je kot » referent za izgradnjo naše oblasti » diskutiral o reševanju vseh spornih zadev 

glede vprašanj zmanjšanja števila KLO v okraju iz 53 na predlaganih 18, pooblaščenec UDV 

pa o potrebi po povečanem političnem delu in povezavi z notranjim odsekom pri OLO 

Radgona75. 

V drugo polovico leta 1946 je KP krenila precej ofenzivno, vključenih je imela že 201 

člana, pretežno iz vrst malih in srednjih kmetov, zelo malo pa iz KOZ. Je pa dosti bolje bilo z 

vpisovanjem v članstvo OF, kjer je bilo že vpisanih 11.000 ljudi ( 80 % volilnih upravičencev 

v okraju) in so 10.000 že tudi izdali članske legitimacije. Pospešiti so želeli tudi izgradnjo 

Doma OF, s pomočjo najetja hipotekarnega kredita v Ljubljani, za kar so zadolžili Petra 

Kocipra, ki je v OK KPS Radgona odgovarjal za agitprop dejavnost. Članstvo v KP se je v 

pol leta povečalo predvsem na račun naseljenih kolonistov, a so tudi na Apaškem polju kaj 

hitro začeli nastajati pri njih problemi, gospodarski (KOZ Žepovci) in politični (bojkotiranje 

vstopanja v zadruge). 

V avgustu sta bili še dve aktualni zadevi v okraju: pospešiti je bilo potrebno aktivnosti 

partijskih celic in izvesti politične priprave na volitve v slovensko skupščino. 

Kritično se je obravnavalo delovanje partijskih celic na terenu. V Žepovcih, kjer je bil 

njen sekretar Karel Rihtarič, je celica bila številna a članstvo neenotno. Partijska celica na 

OLO je bila maloštevilna a celici na Notranjem odseku OLO in pri okrajnem odboru OF tudi 

delavni. Celico Radgona - mesto je OK KPS označil, da je njeno članstvo bilo teoretično 

slabo podkovano. V Slatini Radencih je OK zadolžil novega člana Rudolfa Kačarja, da naj 

uredi zadeve v upravi zdravilišča. OKKPS Radgona je kritično ocenil tri celice: Trate in 

Ivanki Tekavec izrekel partijski opomin, Žiberci, kjer bo potrebno zamenjati sekretarja in 

Pogled, ker njeni člani ne poznajo niti partijskega statuta. V Stogovcih je OK ocenjeval, da 

njen sekretar Slavko Šorli uspešno vodi celico. V partijski celici v Drobtincih je bil postavljen 

nov sekretar. Posebej kritično je OK ocenil delovanje petih partijskih celic (Sveti Jurij ob 

Ščavnici, Lomanoše, Janhova- Nasova, Plitvica in Segovci); Celico pri Svetem Juriju ob 

Ščavnici v kateri so le tamkajšnji miličniki je OK ocenil, da deluje slabo, v Lomanoših je 

Franc Mulec je » postal popustljiv, nediscipliniran in pijančuje », v celici Janhova – Nasova e 

naj sekretarko Intihar Jožico zamenja ker ,« je v moralnem pogledu na slabem glasu ». 

Partijsko celico na Plitvici se naj razpusti , njena člana, Jože in Tončka Dremelj se naj 
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vključita v celico Lutverci, Zakrajška pa se naj izključi. OK je zahteval, da se naj v celici 

Segovci zamenja njenega sekretarja Jesiha. 

Zaradi potreb dela s celicami se je OK KPS Radgona razširil z dvema članoma, 

Dušano, Mrakom (načelnik Notranjega odseka na OLO) in Francem Borkom (načelnik 

prosvetnega odseka na OLO). 

OK KPS Radgona je bil tudi obveščen, da je na terenu 6 kandidatov za sprejem v KP: 

Marica Polanec, Franc Kaučič (aktivist pri Sv. Ani ),Magda Pukič (aktivistka AFŽ iz sektorja 

Stogovci) ter trije miličniki (Ivan Osojnik, Alojz Korošak in Ivan Razpotnik). 

Tudi v septembru 1946 sta se obe predstavljeni dejavnosti, to je analiza delovanja celic 

in volitve, nadaljevali in obravnavali na OK KPS Radgona. Ustanovljena je bila nova celica 

na Ščavnici, v katero se je vključil tudi Franc Kaučič (član ILO iz Sv. Ane) Partijska celica v 

Lomanoših je bila tarča kritik OK KPS Radgona, ki je zahteval, da se mora razpustiti, njeni 

člani pa se naj vključijo v celici Plitvica (Janez Mohor in Jernej Avsec) ter Ščavnica (Franc 

Mulec, Antončič, Horvat in Jože Novak iz Zbigovec). 

OK je pohvalil celico v Žibercih, ki je bila sicer številna saj je imela kar 11 članov, a 

sta aktivna le sekretarka Vida Hriblan - Francka in Mohor. OK je odločno ukrepal in v celici 

pri ILO je bil izključen Alojz Rižnar, Zabukovec pa je izgubil službo. Celica na Tratah ki je 

bila sestavljena iz samih kolonistov ni bila posebej dejavna saj je bil aktiven je le njen 

sekretar. OK KPS Radgona je celico v Apačah ocenjeval da » je ena najboljših, ker se ukvarja 

tudi z gospodarskimi problemi ». Nedisciplina v partijskih celicah se je po informacijah, ki jih 

je imel OK še vedno nadaljevala in je zato zahteval, da se naj Zakrajška iz celice Plitvica 

izključi, » posestvo pa da sinu Jožetu » V partijski celici na Pogledu, » je nedisciplina, 

sekretar Jože Košir in Cilka Romavs sta dobra, ostali so na nizkem ideološkem nivoju » za 

razliko od celice v Lutvercih , ki je dobro delovala in jo je OK pohvalil.  

V jeseni 1946 je KP v okraju zašla v manjšo krizo, ki se je kazala predvsem na 

ideološkem in organizacijskem področju. Na Radenskem Vrhu so ljudje vrnili vse legitimacije 

OF, zaradi organizacijske priključitve krajevne organizacije h Kapeli, v Stogovcih so trije 

zadružniki (Duh, Tratnik in Demšar) »želeli rušiti zadrugo », kot tudi na Pogledu, kjer je član 

celice Jože Peternel » delal proti zadrugi », Anton Čerin pa izjavil, » da gre raje delat v 

tovarno kot v zadrugo «.  

Na ideološkem področju je bil OK KPS Radgona označil, da j sta problema, s članom 

KP v Segovcih (Jesih), ki « se je tajno poročil v cerkvi « ter » se bo moralo o njem 

razpravljati in podvzeti potrebne konsekvence » ter v partijski celici na Pogledu, kjer je na 
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splošno bila » nizka ideološka stopnja«, kjer se je želela ločiti žena Cilka od moža Dominika 

Dravinca. 

V OK KPS Radgona sta bila vključena nova člana, Kačar iz Radenc in Jože Šuntajs iz 

» Elektro podjetja« v Gornji Radgoni. V partijske vrste so celice sprejele nekaj novih članov 

in kandidatov (predlog za Tilko Kukovec, članico SKOJ iz Žepovc). OK KPS Radgona je 

pohvalil delovanje nekaj posebno aktivnih članov, Ivana Mavsarja in Antona Puheka iz 

Pogleda76. 

Istočasno sta na OK doživela kritiko Vladimir Lorber in Zora Kozar, za katero se je 

zahtevalo celo » premestitev v drugi kraj »77. 

OK je imel zaznal probleme v Apaški dolini, prav tam, kjer je zaradi naselitve 

kolonistov bilo največ partijcev, z nameni po izstopu iz zadrug (npr. 8 partijcev-zadružnikov 

v Lutvercih), o zapustitvi zemlje in nameravanih odhodih na delo v tovarne, » ker ne bomo 

jedli iz kotla « in z začasnim razpustom celice v Žibercih. 

Od druge polovice novembra pa do sredine decembra je OK izvedel celo vrsto 

sprememb v osnovnih partijskih organizacijah in kadrovske zamenjave v OF in na OLO 

Radgona. V KP so bili sprejeti novi člani iz Apač (Anica Strah) in Drobtinec (Puntar in 

Peselj).OK je izvedel tudi celo vrsto zamenjav ko so « zaradi preobremenjenosti z upravnimi 

posli » zamenjali Branka Zadravca v agitprop komisiji z Alfonzom Verhovcem iz celice 

Radenci78 Tudi v OF so bile od OK KPS zahtevane kadrovske zamenjave Horvata, sekretarja 

na Velki, Štuheca na Murščaku, Pračka na Tratah, Peklarja na Ledineku ter Lasbaherja iz 

Stavešinskega Vrha. OK je zahteval, da morajo končno že vsi partijci dobiti članske izkaznice 

ter v partijske vrste vključevati » kmečke,delavske in viničarske sloje » ter doseči, » da vsi 

odbori fizkulture preidejo v roke partije »79. 

KP je v začetku leta 1947 imela 183 članov, 213 članov SKOJ in 40 kandidatov. 

Socialna struktura članstva je bila z večinskim proletarskim elementom in nekaj 

intelektualcev. V OF je bilo vključenih 75 % volivcev in se je njihovo število v januarju in 

februarju 1947 povečalo za 720 članov, a še članarina za ta dva meseca ni bila pobrana. V 

okraju je bilo 65 odborov OF, 61 odborov LMS in 72 odborov AFŽ; v slednji organizaciji je 

bilko 30 aktivnih odborov, 20 delno in 20 neaktivnih80. Sekretar OK KPS Radgona je ocenil,« 

da je partija v našem okraju ideološko slaba « ker so večinoma člani bivši borci, ki pa nimajo 
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zadostne politične in ideološke podlage. Ob obiskih celic (Nasova - Janhova, 

Žiberci,Stogovci, Črnci (sekretar Tomazin), Plitvica, Ivanjci, Žepovci, Sv. Ana, Segovci 

(sekretarka Milka Pirih) in Trate) se je pokazalo, da je npr. na Ščavnici sekretar Horvat 

alkoholik, da ne vedo tam niti pisati zapisnikov sej. 

V marcu je OK po pregledu 15 osnovnih partijskih organizacij, predvsem v Apaški 

dolini, kjer je zasledil na terenu pojav jehovstva (Sv. Ana), » band » okrog Sv. Ane, Brengove 

in Sv. Antona,ugotovil potrebo, da se iz Apač preselijo nune in tako sprostijo stanovanjsko 

hišo za druge potrebe v kraju. OK je samokritično priznal, da » Partija nima stika z 

masami…« in, da ji nekateri njeni člani rušijo avtoriteto (Ferdo Bončina, poročnik na vojnem 

odseku preveč pije,tudi poročnik Koželj » je preveč otročji «). OK je ostro kritiziral upravnika 

opekarn v Črešnjevcih in Borecih, Jožeta Hrastelja, » ki je reakcionar, s plačo 11.000 din » in 

si je prizadeval, da bi ostali obe opekarni pod eno upravo, čeprav sta v različnih okrajih, 

Gornja Radgona in Ljutomer. 

Ker se je približevala 10 obletnica ustanovitve KPS je OK sklenil, da bo z veliko 

manifestacijo v okrajnem merilu v centru (Gornja Radgona) istočasno pa še manifestiral 

zahtevo » za priključitev Koroške in Radgonskega kota », s programom, ki ga bo sekretar 

uskladil s CK KPS v Ljubljani. 

Že tradicionalno je OK pregledal delovanje celic na terenu in zaznal nekaj problemov. 

Tako je OK KPS Radgona imel informacijo, dana Plitvici že ni bilo tri tedne sestanka celice 

in da nastala je nova celica pri Sv. Ani (2 člana in kandidat) ter da je ponovno zaživela celica 

na Velki, ki jo je vodil sekretar Janez Arzenjauk..Na Tratah je partijska celica zaznala 

povečano delovanje band. Resne probleme je OK zaznal v celicah Lutverci (» v celoti je 

celica oportunistična «), Žepovcih (» reakcionar Žökš ima zveze z ZDA ») in v Radencih , kjer 

je delo celice baje oviral upravnik zdravilišča Hegediš.. V Gornji Radgoni je Ivanka Tekavec, 

bodoča žena poročnika Ferda Bončine, OK seznanila, da se bo pritožila na višji partijski 

forum, ker » ima komite mržnjo do Bončine ».  

OK je sprejel v tem času 30 novih članov v KP zadnjič, saj je bilo sprejeto merilo, da 

bodo odslej lahko same osnovne partijske organizacije sprejemale nove člane.  

V Apaško dolino so se priselile nove družine kolonistov iz Primorske, kar je na 

prebivalstvo naredilo dober vtis, ob dejstvu, da so nekateri prvotni kolonisti, iz januarja 

1946,bili celo precejnezadovoljni s pogoji naselitve, dodelitve nepremičnin in skorajda s 

istočasnim uvajanjem zadružništva ter so se vračali v kraje po Sloveniji od koder so prišli.  

Stalna skrb OK je bilo spremljanje dela celic na terenu; Celica na Ščavnici je dobro 

delovala, kljub temu, da je v svojih vrstah imela nekaj demobilizirancev, v Benediktu sta le 2 
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člana (Marica Polanec in Ivan Zemljič) in v okolici je strah pred izbruhom vojne. V Radencih 

so za sekretarja izvolili Brvarja, a so bile v celici še vedno stare razprtije, so pa sprejeli le 3 

nove člane. Tudi v Apačah je bil izvoljen Markon kot novi sekretar celice. V Stogovcih so 

sprejeli v KP Pleterška, imeli pa so še dva kandidata (Fetih in Grosman). V partijski celici v 

Lutvercih pa je bilo vodstvo celice proti sprejetju Štefke Škarja, » ker ne pozna 

konspiracije…«. V Konjišču je bil v osnovni partijski celici podan predlog, da se Pelka » vrne 

nazaj v kandidaturo za KP «. 

Negativno so v partijskih krogih odmevale tudi informacije, da sta dva člana v Apačah 

(Zalokar Ivo in Jože) ukvarjala s preprodajo nedvomno pretihotapljenih svilenih nogavic iz 

Avstrije (100 kosov po 300 dinarjev) in da je UDV ugotovila, da v gostilni v Apačah 

prodajajo vino, ki ga mešajo z vodo, » ker je vino pri privatnikih boljše » ter da je prejšnja 

enota KNOJ v prostorih bivših šolskih sester v Apačah naredila občutno škodo na stavbi in 

opremi.  

Ko je OK ocenjeval delo zadružnega občnega zbora v Gornji Radgoni je izrazil 

neprimernost, da so v nadzornem odboru še tudi Jagerič, Kuder in posebej Husjak. Prav pri 

slednjem se je OK KPS Radgona obregnil ob njegovo klerikalno usmerjenost tako v 

predvojnem obdobju ter v poletju leta 1945, ko je bil odkrit lokalni podpornik ministra Snoja..   

Ko je OK KPS Radgona ocenjeval aktivnosti prosvetnih delavcev v okraju je bil zelo 

kritičen do njih, saj so bili med učitelji le 4 člani partijci, kar je označil, da je » to na vsak 

način premalo ».  

V Apačah je bila 18. aprila 1947 proslava ob 10. obletnici ustanovitve KPS, kjer je 

bilo med drugim tudi 44 članov KP iz celic apaškega šolskega okoliša in so ob tej priliki v KP 

sprejeli 6 novih članov.  

V mesecu maju 1947 je OK izrazito ostro, kritično in že kar panično obravnaval 

politično stanje v okraju in stanje ocenjeval izrazito negativno. Partijsko sejo, ki je bila 13. 

maja je ocenil za slabo, obtoževal je duhovščino, kateri » je treba iztrgati ljudi, posebno 

mladino,ker prireja izlete za mlade » in cerkvi odvzeti darovan denar (na Kapeli za novega 

župnika Nemca) in preprečiti širjenje sovražnih parol, ki jih je med ljudi razširjala duhovščina 

pri Sv. Antonu, » da je nad ljudi prišla šiba božja ». Pri ocenjevanju dela v celicah je OK 

ostro kritiziral negativne pojave v večini celic. V Radencih je OK KPS Radgona zahteval, da 

se mora » izven kandidature za KP mora postaviti Vurcerja, ki je bil gestapovec in od Nemcev 

odlikovan » in paziti je potrebno na Ljubo Križanec, kandidatko za sprejem v KP, » katere 

oče je bil ustaški oficir «. OK je bil opozorjen, da v Segovcih deluje Zupančič proti 
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zadrugi,,na Ščavnici pa Križan » proti KP«. OK je opozoril svojega člana Belo Rodija, » da 

naj preneha s pretepanjem svoje žene «.   

OK KPS Radgona je bil seznanjen, da so v Stogovcih nesoglasja med vaško in 

zadružno partijsko celico, a vzrokov za to iz zapisnikov OK ni mogoče razbrati. Še vedno je 

OK KPS Radgona ocenjeval da politično slabo delujejo celice v Nasovi,Tratah,Konjišču, 

Radgoni ter je sprejel sklep, da je potrebno zamenjati sekretarja pri Sv. Ani zaradi 

pijančevanja in delovanja proti zadrugi ter da se« v Apačah sploh ne čuti partija kot vodilna 

sila ».  

V aprilu 1947 je bilo v okraju že 243 članov KP, vključno z 25 kandidati., od marca 

istega leta jih je bilo sprejetih 60 novih. Nekatere celice v okraju so bile že kar številne (npr. 

Žepovci 12 članov in 4 kandidati).Iz OK KPS Radgona je odšel Kebe na novo službeno mesto 

v Mursko Soboto nadomestil pa ga je Jože.Kert.  

Še ves junij 1947 je OK razčiščeval politične, ideološke in kadrovske razmere v okraju 

in pri tem bil dokaj oster in zahteven do članov KP. Pitja in pijančevanja je opozarjal Franca 

Levarja in Cirila Grosičarja, » problem spolnega vprašanja » je očital Jožetu Holcu ter Matijo 

Kosarja opomnil, da je » v svoji lastni ideološki izgradnji v zadnjem času znatno popustil » in 

da » tudi privatnega življenja nima urejenega in je zaradi načina življenja izgubil ves ugled 

med ljudmi ».  

Pri pregledovanju partijskih celic je OK posebej pohvalil aktivnosti v Segovcih ter 

člana Jakopiča in Puglja.  

OK je septembra 1947 umaknil predlog za kaznovanje Vitkoviča, bivšega sekretarja 

OK KPS Radgona, » ker ni namerno povzročil manjka denarja v blagajni », so pa pozvali 

Mišiča, javnega tožilca,da naj dobi Janko Močnik zaradi pretepa in poškodb dveh oseb le 

pogojno kazen, saj » je oče šestih otrok in ker je bil dober aktivist med NOV«, sodnika Kneza 

pa se naj na predlog tajnika OLO Branka Zadravca sprejme kot kandidata v KP81..  

Iz KP so izključili Zemljiča in Muleca, na DES se naj po navodilih OK formira nova 

partijska celica in za sodnika laika so predlagali Franca Kosarja - Matijo. Ugotavljalo se je, da 

se je politična situacija v okraju po enem letu izboljšala. Najslabše stanje pa je okoli 

Benedikta, Sv. Ane in na Tratah, kjer so prihajale bande čez mejo. Tu je tudi, po trditvah OK, 

sovražno delovanje duhovščine močno poraslo, ker je le-ta očitala oblasti » da zatira vero in 

verouk «. Komite je kritično ocenjeval » večino članov KP v Apaški dolini, ki so kolonisti, a 

so ideološko precej slabo zgrajeni, pa tudi miličniki, člani partije, so ideološko slabi.« To 
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niso bili prvi očitki take vrste kolonistom in miličnikom, članom KP, ki so tako kritiko kar 

težko prenašali.   

Zopet so se izpostavile partijske celice, ki delajo slabo (Ščavnica, Plitvica,Benedikt in 

Radenci) ter dobre (Žepovci,Lutverci, Segovci in Apače, predvsem zaradi pravilnega stališča 

pri odkupih). Le 13 prisotnih sekretarjev celic je poročalo o svojem delu, posebej pa je bil 

izpostavljen problem verouka v šoli na Velki, Pogledu in Benediktu, kjer je sekretar poudaril, 

da pri tem gre v bistvu » za povezano delo kulakov in duhovščine »82 

V začetku novembra 1947 je OK pregledal politično situacijo v okraju. V KP so 

sprejeli 60 novih članov, tako, da jih je bilo v okraju že 240 članov ter še 70 kandidatov-. V 

celici Radenci - obrati bi naj bila še vedno » notranja trenja med partijci », v celici Radgona, 

pa so zahtrevali » pretresti člana Franca Kurbusa, ki je zelo zaplaval v klerikalne vode »   

Da bi se dobil natančen pregled nad partijskim članstvom se mora za vsako celico 

uvesti evidenčna knjiga članstva. Brez življenjepisov ni mogoče sprejemati ljudi v 

kandidaturo, še manj pa v članstvo. Vse življenjepise je potrebno natančno pregledati in dobiti 

še dodatne informacije s terena o ljudeh.  

Dane so bile, novembra 1947, zadolžitve posameznim članom organizacijskega 

sekretariata pri OK KPS Radgona. Marija Levar je bila zadolžena za delo in za kadre, Ciril 

Knez za partijski podmladek (SKOJ), Miroslav Zadravec za izvajanje upravnih postopkov, 

Zlato Pavlica za povezovanje s sindikatom in Rok Korošec za NM in pregledovanje 

življenjepisov članov in kandidatov za sprejem v KP.  

Za sekretarje celic in njihove kadrovike, (« za ostale partijce ostane to v tajnosti ») je 

bil sestavljen vprašalnik s sedmimi rubrikami, ki jih morajo izpolniti za vse člane celic v roku 

desetih dni. Rubrike so bile naslednje: 

1. kako se vsak član udeležuje sestankov ? 

2. kako se na sestankih oglaša in diskutira ? 

3. kakšno snov hitreje in boljše dojema (politično,ideološko, strokovno) ? 

4 kako teorijo prisvoji in prenaša na druge ? 

5 kako sprejema naloge in jih izvršuje ?  

6 kako sprejema kritiko in uspeh tega – samokritika ? 

7 Njegovo osebno življenje, odnos do družine, sočloveka, člana KP, 

oblasti in množičnih organizacij, mas, posameznikov, vere in individualni stiki z 

ljudmi ?83.  

                                                
82 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 3 (21.10.1947); nepodpisan zapisnik (!?) 
83 PAM, Zapisnik seje organizacijskega sekretariata pri OK KPS Radgona, šk. 3 (27.11.1947) 
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Konec leta 1947 je bilo v KP v 27 celicah 239 članov in 92 kandidatov , a v februarju 

1948 že 38 partijskih celic, od tega ena obratna in 6 zadružnih, ostale so vaške, vse so pa bile, 

po mnenju OK KPS Radgona, ideološko slabe. KP je imela 238 članov in 78 kandidatov, v 

prejšnjem letu je bilo sprejetih 45 novih članov. OK je ugotavljal,kljub vsem problemov s 

katerimi se je KP soočala, da so » v okraju dobri pogoji za razširitev partijske organizacije «.  

V maju 1948 se je politično in moralno stanje v partiji še posebej natančno 

obravnavalo. Pri partijski celici na OLO se je » opazilo precej malomeščanstva ». Nasploh je 

OK ugotavljal, » da je ideološka stopnja članstva v primerjavi s časom med borbo in po 

osvobojenju nižja «, celica na Tratah pa ni bila sposobna mobilizirati mase za gradnjo 

zadružnega doma. OK je obravnaval osebno obnašanje posameznikov, Markona na zabavi v 

Žepovcih, in spor Rozmana z notranjega odseka s komandant KNOJ, ko sta bila vinjena ob 

prvomajski proslavi.   

Posebej ostro, tudi s političnimi posledicami, je bil obravnavan Franc Kosar – Matija, 

» ki ni izvrševal postavljenih nalog niti po partijski, niti po upravni liniji«. Kot sekretar 

agitprop komisije pri OK KPS Radgona ni skrbel za delo celotne komisije in se sploh ni 

odzival na opozorila komiteja in njegove celice. Zaradi vsega tega je « bila CK KPS 

predlagana v odobritev nova agitprop komisija «, ki bi jo naj sestavljali sekretar Franc But in 

člani Ciril Knez, Jože Bezjak, Rudolf Bajec in Majda Mihelač, ki bi bila zadolžena za 

povezavo z okrajnim komitejem SKOJ.   

OK je tudi obravnaval delovanje nekaterih članov in jim izrekel tudi partijske kazni; 

Valterja Potočnika so kaznovali, ker še ni uredil svojih partijskih dokumentov, in mu zato 

niso hoteli izdati partijske knjižice. Franca Muleca so izključili iz KP, obrazložitev pa bo OK 

KPS Radgona poslal na CK KPS. Stroga partijska opomina sta prejela Rozman in Franc 

Kosar - Matija. Še vedno nerešene odnose v partijski celici Radenci (člana Hugo Kemer in 

Stane Keršič) bo osebno uredil sekretar OK, v Žepovcih (Peternelj in Pešelj) pa 

organizacijski. sekretar Peter Kociper. Afera z Markonovim obnašanjem » se je zadeva 

uredila », za komandanta KNOJ pa se bo obvestilo njegovega političnega komisarja.  

Tudi situacija v posameznih partijskih celicah ni bila najboljša V Apačah so še vedno 

bila notranja nasprotja med Markonom in Zupancem, na Plitvici pa da, » ideološka stopnja 

Mohorja ne odgovarja niti povprečnemu članu OF … in je treba stare borce voditi in vzgajati 

! «. V Gornji Radgoni je bilo nasprotovanje študiju v celici (Viljem Jastrobnik in Franc 

Levar),v celici pri IO OLO so bili problemi s Francem Kosarjem – Matijo, ki je bil 

popolnoma pasiven, Valter Potočnik se ni udeleževal sestankov, Klaneček je bil vihrav in 

nediscipliniran, Toplak pa je sabotiral delo brigadirja pri gradnji zadružnega doma.   
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Nastala je nova organizacijska celica pri Sv. Juriju ob Ščavnici, v Žepovcih pa so po 

direktivi OK KPS Radgona postavili za sekretarja zadružne celice Zagorca, za vaško pa 

Foršeka.  

Ker je moral na 15 dnevne orožne vaje Robert Štampar iz celice pri notranjem odseku 

OLO, je njegovo funkcijo v trgovini » Tehnika in šport « prevzel Ludvik Bajc, ki sta mu OK 

in SKOJ obljubila vso pomoč pri izvedbi padalskega tečaja v Gornji Radgoni.  

Ivana Štrafelo je OK zadolžil, da mora sklicati sejo celice pri OSS in se naj vključi 

člana KP Jože Bezjaka, Viljema Jastrobnika ter kandidata Mavriča. 

Do sredine leta 1948 je bilo sprejetih še 116 novih članov KP. Glede na razmere v KPJ 

se je začela reorganizacija celic - ustvarjale so se partijske skupine po odsekih na OLO Gornja 

Radgona (načrtovanih 4 -5 takih skupin), ki bi jih vodil partijski biro, sestavljen iz vseh 

sekretarjev skupin. Sekretar biroja bi naj ostal sedanji sekretar celice Branko Zadravec. V 

Radencih bi se naj razdelila celica na vaško in obratno ter se po možnosti naj ustanovi še 

celica v slatinskem obratu v Boračevi. Tudi v Podgorju in Lutvercih se naj partijski celici 

razdelita na vaško in zadružno, naj se pa ustanovi nova celica še na kulturno-prosvetnem 

področju v okraju..  

OK KPS Radgona je v zvezi z reorganizacijo partijskih celic ter postavitvijo » 

partijskih birojev v celicah «, katere imajo nad 15 članov, predvidel postavitev sedmih » 

partbirojev ». Tako je za celico Apače (15 članov) zahteval, da naj se združi z vaško celico (8 

članov) in bi tako imela 3 do 5 članski biro, razdeljena pa bi bila v 2 oddelka. Partbiro bodo 

morale imeti tudi celice na OLO (21 članov), Lutverci (19 članov), Podgorje (22 članov), 

Segovci (19 članov) ter celica NM, ki ima že svoj biro z 4 oddelki. OK KPS Radgona je bil 

obveščen, da bo pri CK KPS organizirana trimesečna politična šola, ki se je lahko udeleži iz 

radgonskega okraja 5-7 predlaganih udeležencev, za enoletno šolo pa 3 - 4 udeleženci84.  

Pri pregledu dela v Okrajnem sindikalnem svetu (OSS) je OK ugotovil, da sta » 

problematična » Juršič (ne udeležuje se sestankov) in Firm, ki je pri sestavi kandidacijske 

liste za OSS » izpustil kot predsednika tov. Štrafelo in dal namesto njega sebe «85.   

OK je posebej poudaril, da je že zelo številna, partijska celica, nad 40 članov, pri 

Izvršnem odboru okrajnega ljudskega odbora (IOOLO) a bi morala biti tudi celica v Segovcih 

s 15 člani, na zunaj močnejša a še mora pri sebi » odločno razčistiti vprašanje nekaterih 

članov (Vidali,Jesih, Pezdirčeva) »86.  

                                                
84 PAM, Zapisnik izredne seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.8.1948) 
85 PAM, Zapisnik seje partijskega aktiva pri OK KPS Radgona, šk. 4 (19.8.1948) 
86 PAM, Zapisnik seje članov in kandidatov OK KPS Radgona, šk. 4 (28.10.1948) 
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Jože Zagorc, kadrovik OK KPS Radgona, ki je šele pred kratkim prevzel to službo 

mora vzpostaviti na OLO po odsekih večjo disciplino, saj je obenem še tudi personalni 

referent na samem OLO.  

V posameznih celicah na terenu se je opazilo, da prihaja do sektašenja v njihovih 

vrstah, zlasti proti mlajšim članom celic.  

OK KPS Radgona se je še pred koncem leta 1948 tudi zavezal, da se bo povečalo 

število članov KP v okraju za 2%, oz. za vsaj 30 novih članov. Da bodo celice na vasi še 

uspešnejše, se naj le-te združijo s celicami Narodne milice (NM), saj se je pokazalo, da je 

podobna združitev vaških in zadružnih celic dokazala večjo učinkovitost njihovega dela na 

terenu87.  

Ko se je seje OK KPS Radgona januarja 1949, udeležil tudi Zupančič88, odposlanec 

CK KPS, so mu v kratki predstavitvi politične situacije v okraju priznali, da KP še nima celic 

v 57 krajih, so pa predvsem celice v vaseh na Apaškem polju in v južnem delu okraja89.   

Za še uspešnejšo delo osnovnih partijskih celic, predvsem » spodnjem delu okraja, ker 

smo se do sedaj opirali na celice v Apaški dolini », je bil razdelan načrt za izvedbo » šestih 

sektorskih konferenc članstva » 20. marca 1949 in sicer v centrih s celicami: 

1. Apače (Apače - 2 celici, Segovci, Črnci - 3 celice, Nasova, Lešane in 

Žepovci – 2 celici), 

2. Radgona (Radgona, Lutverci in Plitvica), 

3. Negova (Negova, Benedikt, Anton, Jurij, Ivajnci, Ščavnica in Stara 

gora), 

4. Radenci (Radenci in Kapela), 

5. Trate (Trate, Ana, Velka in Lokavec), 

6. Stogovci (Stogovci - 2 celici, Podgorje, Vratja vas in Žiberci).   

Za posamezne centre so bili zadolženi: Zlato Pavlica (Apače), Peter Kociper 

(Radgona), Janez Elbl in Franc Levstik (Negova), Branko Zadravec in Franc Kovačič 

(Radenci), Tone Jakopič in Tončka Levstik (Trate) ter Milan Klemenčič (Stogovci).  

OK pa seveda ni pozabil na sprejemanje novih članov, saj je vse osnovne celice 

pozval, da naj sprejmejo tiste kandidate, ki so že izpolnili kandidatski staž, ki je trajal 

                                                
87 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona šk. 4 (27.11.1948) 
88 Beno Zupančič (22.3.1925 Sisak – 28.8.1960 Ljubljana), pisatelj in politik. Interniranec v taborišču Gonars v  
 Italiji. Bil urednik več revij (npr. Mladina 1946), odgovorne funkcije opravljal v SZDL in v CK KPS,  
 Diplomiral iz slov. in ruskega jezika (1950). Od 1947-1949 član CK Ljudske mladine Slovenije, član Izvršnega  
 sveta SRS (vir: SBL 15, Ljubljana 1991) 
89 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (21.1.1949) 
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praviloma 6 mesecev Agitprop komisijo je OK KPS Radgona okrepi s tremi novimi člani. To 

so bili Franc Firm, Ivanka Jehard in Peter Mlinarič90.  

V maju 1949 je OK, ob razpravi resolucije II. plenuma CK KPS91, le podal analizo 

svojega članstva ter izvoljenih v OF, tudi zaradi tega, ker je bil prisoten kot gost 

organizacijski sekretar oblastnega komiteja KPS iz Maribora. V celicah se je ponekod celo 

pojavljalo različno gledanje na zadružništvo (npr. Žepovci in Podgorje), a je OK ugotavljal, 

da je uspeh, da je v okraju že 40 Kmetijskih obdelovalnih zadrug (KOZA). Na terenu je bilo 

takrat veliko novih partijskih kandidatov (Benedikt - 14, Stara gora -15), a je še vedno 34 vasi 

bilo brez enega samega člana partije, v 55 vaseh pa še sploh ni bilo organiziranih osnovnih 

partijskih celic. V KLO je bilo od 331 odbornikov le 51 članov in kandidatov KP, iz vrst 

mladine je bilo sprejetih le 5 članov. Na vaseh je bilo od 116 kandidatov le 43, vsi ostali pa v 

okrajnem središču. OK je posebej kritiziral okrajno opekarno v Črešnjevcih pri Gornji 

Radgoni, ker ob več kot sto zaposlenih še vedno ni bilo partijske celice, kot tudi ne med 168 

delavci v okrajnem gozdarstvu. Kritično se je OK obregnil tudi ob časopis Ljudski glas, » ki 

izhaja v obmurskih okrajih », ki pa naj ne bi dosegel svojega namena med ljudmi na terenu, » 

ker so ga pošiljali na OO OF in ne direktno na naslove naročnikov »92.  

V oktobru 1949 je OK pregledal stanje po svojih osnovnih partijskih celicah. Stanje je 

bilo v partijskih celicah dokaj zaskrbljujoče, kot sta poročala Ivan Lesjak, za celico Boračeva 

( le 3 člani) in Janez Elbl za Lutverci, ko obe celici nista mogli zagotoviti nikogar za delo v 

Trbovljah. Tekavec je poročal za celico Trate, da je v celici sicer 6 članov » a je disciplina 

slaba «. Saksida je poročal za celico v slatinskem obratu v Radencih, kjer je bilo 8 članov, a 

bosta 2 izključena zaradi » nemoralnega življenja in verske blaznosti «.in 7 kandidatov. Ker je 

bil za sekretarja celice izvoljen direktor , » kakor je to predvidel OK KPS Radgona », se je 

zato Saksidi to zdelo nepravilno oz. nezdružljivo. Jože Kaučič je poročal, da kje imela celica 

sv. Ana že 7 članov in 4 kandidate, a Dominik Fifolt za Vratjo vas, da je bil član Režonja 

kaznovan zaradi neudeležbe na sestankih celice. Formalno so za celice še poročali Galičič za 

Negovo, Poldka Dežnik za DES Radgona, Franc Rudolf za Janžev Vrh in Ivan Memon za 

Nasovo.  

                                                
90 PAM,Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (2.4.1949) 
91 II. plenum CK KPS in plenum drugih družbenopolitičnih organizacij je obravnaval akcije za vzpostavitev 
novih  
 odnosov na vasi (vir: www. Savel - hobi. net/leksikon/zgodovina_sl/slovenija.htm) 
92 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 5 (4.5.1949) 
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Peter Kociper, novi sekretar OK KPS Radgona, je « vzrok za nedisciplino v celicah 

videl v kominformbirojevskem stališču « kot se je izrazil s to moralko zelo previdno in pri tem 

še ni nikogar obtožil.  

KP v okraju Radgona je konec leta 1948 imela 448 članov, zdaj, poleti 1949, že 482 

Od lanskega leta se je njihovo število pvečalo za komaj 34 članov in 71 kandidatov. V KP se 

je izvedla tudi čistka, saj je bilo v tem letu že 75 članov kaznovanih (:22 izključenih,3 

kaznovani s strogim opominom,10 z ukorom,15 s pisnim opominom in 25 z ustnim 

opominom). Kritično so ocenjevali v OK, da » še vedno nekateri člani niso razčistili in 

spremenili svojega svetovnega nazora, saj ob nedeljah obiskujejo cerkve…in opravljajo 

verske dolžnosti..«. Očitali so jim še, da svoje otroke pošiljajo k verouku, » kar je pa 

odstopanje od osnovne linije marksizma-leninizma ter predajanje orožja v roke našemu 

razrednemu sovražniku ».  

Socialni sestav partijskega članstva v okraju je bil naslednji: od 482 članov je bilo 218 

zadružnikov (43 %), 149 delavcev (33 %), 58 kmetov (12 %) in 55 intelektualcev (12 %). V 

okraju je bilo 42 osnovnih partijskih organizacij, po reorganizaciji jih je sedaj le 36. Od tega 

jih ima 6 svoje biroje, ostalih 30 pa je manjših, z do 15 člani. V kar 31 območjih KLO še ni 

bilo organizirane osnovne partijske celice.   

Konec oktobra 1949 so bile tudi volitve novih sekretarjev osnovnih celic, katerim je 

OK po izvolitvi dal vedeti, » da se ceni partijsko organizacijo po uspehih graditve socializma 

na vasi ».   

Posamezne celice so poročale o svojih problemih. Poročala sta predstavnika celic iz 

Radenc (slatinski obrat) in Žepovc , kjer so se pojavljale sovražne parole, da bo kmalu vojna. 

Sekretar partijske celice iz Velke je OK KPS Radgona seznanill, da so bili na njihovem 

območju izgredi vojnih obveznikov letnika 1929 ob mobilizaciji za služenje vojaškega roka..  

Leto 1950 je začel OK KPS Radgona z burno sejo, na kateri so obravnavali spor med 

Elimirom Lebarjem, članom OK KPS Radgona in Zemljičem, direktorjem državnega posestva 

v Črncih. Lebar je bil traktorist na posestvu z mesečno plačo 1600 do 1800 din in 5 člansko 

družino. Po poročanju Marije Fifolt ga je direktor stalno šikaniral, » ker je bil Lebar pač 

aktivist » in je dobil za delo najslabši traktor na posestvu. Ker je hotel zapustiti službo na 

državnem posestvu je interveniral OK KPS Radgona in poslal tja tričlansko partijsko komisijo 

(Jože Srpčič, org. sekretar OK, Milan Klemenčič in Marija Fifolt), z nalogo, da razišče nastali 

spor.   

Istega dne so obravnavali še 22 članov in kandidatov KP ter jih večino disciplinsko 

kaznovali. Izključeno je bilo 8 članov (Frančiška Leskovec, Polde Mrak, Marjeta Vereš in 
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Stane Čeh, vsi iz Žepovc, Jurij Horvat iz Apač, Irma Hauko, Alojz Zakrajšek in Mimi Pešelj) 

in 4 kandidati (Anica Bernard, Martin Sobočan, Anton Pohorec in Jože Bahnec). Partijske 

ukore je dobilo 5 članov (Ivan Kurbus iz Apač, Zorko Vidmar, Tina Ankerst iz Žiberc, Feliks 

Štajner in Ignac Dobrovc). Za 4 člane (Jakob Galičič - spomeničar, Jože Vidmar, Marica 

Polanec in Albert Postružnik iz Vidma ) je OK KPS odredil » ponovne pretrese v osnovnih 

organizacijah, na OK ali oblastnem komiteju KPS Maribor », člana Franca Polanca iz 

Benedikta pa ni kaznoval, » ker je bil od strani sodišča oproščen ».  

KP je v okraju imela v drugem polletju 1949 leta 494 članov in 44 kandidatov, a je 

bilo izdanih komaj 218 partijskih knjižic, ostale bi se naj izdale do sredine januarja 1950. 

Članarina se je plačevala dokaj redno, kar 95 % v zadnjih mesecih preteklega leta.  

Januarja 1950 je bilo v partijo sprejetih 5 članov in 17 kandidatov, a se je moralo v 

celici Radenci » razčistiti vprašanje pri štirih članih (Slavko Hladen,Stane Keršič, Peter 

Mlinarič in Janko Sušec).   

Z Martinom, Simoničem, poverjenikom za notranjo upravo pri OLO, je OK 

razčiščeval zadevo v zvezi z zaplenjeno in odpeljano opremo mizarske delavnice Jožeta 

Štelcerja iz Spodnjega Grisa v Gornji Radgoni. Pojasnilo o tem je podal Alojz Gašper, 

pooblaščenec UDV in je tako bil Simonič razbremenjen vsake krivde pri tem. Simonič je 

namreč obtožil Branka Zadravca tajnika OLO in Zlato Pavlico, prejšnjega sekretarja OK KPS 

Radgona, da sta onadva dala nalog Mišiču, javnemu tožilcu, » da zbira podatke o 

Simoniču…češ, ti ne veš, kaj se za tebe zbira »93.  

Politično stanje v okraju je bilo dokaj različno v posameznih osnovnih partijskih 

celicah. Celica v Žepovcih je bila številna, saj je imela kar 72 članov in 11 kandidatov. 

Popolnoma nasprotna pa je bila situacija v Radencih, kjer je v slatinskem podjetju, kjer je bilo 

zaposlenih nad 250 delavcev bilo v produkciji le 5 članov KP. Podjetje je sicer svoj plan za 

leto 1949 izpolnilo že oktobra, predvsem zaradi normiranega dela. V šolstvu je bila partijska 

celica skromna (poročal je Manko Golar) Na Janževem Vrhu je iz privatnega sektorja bil le en 

član KP, Ivan Štrafela je poročall o sodelovanju partije s sindikati, sekretar OK LMS pa, da še 

vedno v 20 vaseh ni organiziranih mladinskih aktivov. V Apačah sta si partijska celica in 

zadruga prizadevali, da bi se vključilo v zadrugo še preostalih 31 gospodarstev s skupno 

površino 117 ha zemlje.  

Spomladi 1950 je KP v okraju imela že 500 članov in 156 kandidatov. Partijsko 

dokumentacijo sta imela urejeno 302 člana (60,4 %), neurejeno pa še vedno 198 (39,6 %).   

                                                
93 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (24.1.1950) 
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Po volitvah v zvezno skupščino se je politična situacija na terenu zelo poslabšala, saj 

se je OK srečeval z resnimi problemi v posameznih celicah. Celica v Ledineku je bila 

neprepoznavna v okolju, saj jo je OK označil, » da deluje, kot v ilegali », saj se je povečala le 

za člana in kandidata, ki pa je bil demobiliziranec. V Cerkvenjaku so sprejeli dva nova člana, 

šolskega upravitelja Jarha in Romana Osterca, poslovodjo tamkajšnje KOZ. V Radencih so se 

uprli (poročal je Kemer), « da ne bodo dali nobenega v frontno brigado iz podjetja zaradi 

dinamičnega plana ter ne bodo odposlali prav nikogar brez predhodne odobritve iz Ljubljane 

», Hladen, predstavnik celice, pa je poudarjal napake glede oskrbe frontovcev na akcijah v 

preteklem letu. Tak odnos radenske slatinske celice je OK smatral za odkrit odpor, saj je 

dolgovala še tudi članarino za kar 5 mesecev. Je pa ocenil OK, da je partijsko kaznovanje 

Ivana Levarja iz Gornje Radgone » nanj pozitivno vplivalo ». Iz Apaške doline se je zopet 

odselilo nekaj kolonistov, ki so odpeljali seboj celo pohištvo in » ni bila zaradi tega možna 

namestitev novih članov, ker so hiše prazne ». Pri tem sta OK in osnovna partijska celica 

Apače priznala, da je tu prisotna tudi njuna krivda. Očko iz oblastnega komiteja KPS Maribor 

je zahteval glede odhajanja kolonistov in odnašanja opreme ostro reagiranje in zahteval » 

treščiti je treba nekaj primerov tako,da bo odmevalo po vsem terenu ! », brigadirjem pa 

naročil, da morajo na akcijo ponesti » vsak sekiro, pribor za jelo in odejo «.  

Ob polletju 1950 se je pregledalo stanje po osnovnih organizacijah, kjer je OK 

ugotavljal, da se vprašanje razširitve partije po vaseh še vedo ni zadovoljivo rešilo, saj bi se 

lahko razširila za kar 50 % , ker » razredna borba na vasi se danes živo razvija ». V Gornji 

Radgoni – mesto je v celici disciplina na višku, a je « v njej precej oportunizma, največ od 

strani tov. Levarja ,… Drago Ferenc je bil kaznovan z opominom zaradi pijančevanja, tov. 

Jože Duh ima slabo vedenje ». 

Uspeh je beležila partija v Apačah, kjer je celica imela že 35 članov in kandidatov. V 

Radencih je bila sekretarka vaške celice učiteljica. V Radencih in Apačah je OK načrtoval 

vzpostavitev krajevnega komiteja KP, v Apačah je postala partijska sekretarka Marija Fifolt.  

Partija se je v okraju številčno krepila, saj so sprejeli nove člane v Cerkvenjaku (4 

člani in kandidat), na Notranjem odseku pri OLO Radgona (član in 3 načrtovani za sprejem v 

kandidaturo), v Radencih (4 člani predvideni za sprejem).. OK KPS Radgona je posebej 

pohvalil partijski celici v Žepovcih, ki je številčno močna celica in v Segovcih , » kje delavci 

nimajo denarja, a vseeno plačujejo članarino ». 

Prvo omembo v dostopnih dokumentih OK KPS Radgona o delavskem 

samoupravljanju zasledimo julija 1950. V DES Gornja Radgona so načrtovali izvolitev 10 
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delegatov v delavski svet v Mariboru, a so bili prav na tej konferenci opozorjeni, » da morajo 

izvoliti svoj upravni delavski svet…enako tudi v radgonski opekarni »94.   

OK KPS Radgona je v začetku julija 1950 pregledal številčno stanje v partiji od leta 

1945 do konca junija 1950 :  

 

Leto Število celic Število članov Štev. kandidatov Število skupaj 
1945  7  20  16  36 
jesen 1948  ?  448  71  519 
31.10.1949  36  482  121  603 
junij 1950  39  522  146  668 

  

Številčno stanje celic se je v petih letih povečalo za 5,57 krat, število članov za dobrih 

26 krat, število kandidatov za 9 krat oz. članstvo skupaj za 18,55 krat.  

Pred kratkim sta bila ustanovljena še dva krajevna partijska komiteja (Apače in Slatina 

Radenci). Ni pa povsod bilo idealno glede članstva, saj je npr. na Velki imela celica že celo 

leto le 4 člane in 2 kandidata, na državnem kmetijskem posestvu na Kapeli, kjer je bilo 

zaposlenih 205 delavcev, pa so sicer vsi bili člani sindikata.   

Od zadnje partijske konference v oktobru 1949 do konca junija 1950 se je gibalo 

število članstva in kandidatov takole:   

mesec in leto  Število članov Število kandidatov Število skupaj 
oktober 1949  493  126  619 
november 1949  491  128  619  
december 1950  494  141  635 
januar 1950  505  144  649 
februar 1950  502  152  654 
marec 1950  500  196  696 
april 1950  498  151  649 
maj 1950  504  162  666 
junij 1950  522  146  668  

 

Število članov se je v devetih mesecih povečalo le za 29 članov oz. za 9,4 % in skupno 

število članstva (člani in kandidati) za 47 oseb oz. za 9,3 %. Absolutno največje število 

kandidatov (196) je bilo marca 1950 ter tako tudi posledično največje število skupnega 

članstva (696).   

                                                
94 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference ,šk. 6(22.7.1950), o uvajanju samoupravljanja glej: Jerca 
Vodušek  
 Starič, Začetki samoupravljanja v Sloveniji 1949 – 1953, Ljubljana 1983 
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V tem času je prišlo v radgonski okraj 58 članov KP in 13 kandidatov, odšlo pa 54 

članov in 4 kandidati.  

Pregled socialne strukture članstva (oktober 1949 - junij 1950) :  

Socialna kategorija oktober 1949 junij 1950 
delavci  186  197 
zadružniki  193  189 
kmetje  42  58 
nameščenci  71  46 
ostali  1  32 
skupaj   493  522 

Število delavcev in zadružnikov se je v predstavljenem obdobju devetih mesecev le 

malo spreminjalo (pri delavcih porast za 11 oseb in zmanjšanje pri zadružnikih za 4),število 

kmetov je poraslo za 16, število nameščencev pa se je zmanjšalo za kar 25 oseb oz. 35,2 %95 

.Tako drastično zmanjšanje števila nameščencev oz. uslužbencev je bilo med drugim tudi 

zaradi že zmanjšanja števila le-teh v KLO in OLO. To je partija označevala kot 

racionalizacijo uprave v smislu decentralizacije in uvajanje delavskega samoupravljanja.   

Za prvo polovico septembra so bile napovedane volitve v osnovnih partijskih 

organizacijah. Iz okraja bodo za jesensko republiško partijsko konferenco izvoljeni delegati 

(delegat na 65 članov). Tako so za radgonski okraj predlagali 9 delegatov, predvsem iz vrst 

zadružnikov, privatnih kmetov in delavcev: Peter Kociper, Slavko Ivajnšič, Marija Fifolt, 

Jakob Lušanc, Ivan Mauser, Franc Foršek, Ivan Kaučič, Štefan Puhan in Slavko Klobasa96.  

Iz KP so bili v tem času izključeni 3 sekretarji, za 9 sekretarjev pa je bila ocena OK 

KPS Radgona, » da ne zmorejo nalog, ki so pred njimi ». V partijo je bilo sprejetih 53 novih 

članov a nobeden iz vrst privatnih kmetov, kaznovanih je bilo 21 in izključenih 13 članov.  

OK KPS Radgona je obravnaval odmevni spor med svojim članom, Viljemom 

Jastrobnikom, ki se je pritožil na CK KPS in Perom Nikolasom, kapetanom radgonske enote 

KNOJ. Sprla sta se zaradi » nepravilnega nastopa pri rešitvi stanovanjskega problema«, ko 

sta kapetan in še en častnik grobo nastopila proti Jastrobniku in njegovi ženi v njihovem 

stanovanju ». Sklenjeno je bilo, da se bo problem reševalo na sestanku obeh sprtih strani in še 

s prisotnostjo političnega komisarja KNOJ na OK KPS Radgona97 . 

Za napovedano okrajno partijsko konferenco, 21. oktobra 1950, so stekle priprave že v 

začetku oktobra na konferenci sekretarjev osnovnih partijskih organizacij, ki je bila v 

                                                
95 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 6 (julij 1950) 
96 PAM,Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (12.8.1950) 
97 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.9.1950) 
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sindikalnem domu v Gornji Radgoni. Konference se je udeležilo le 24 sekretarjev od 39 

partijskih celic. Pregledano je bilo stanje KP v okraju, predvsem po njenih celicah.  

OK je v drugi polovici leta 1950 veliko bolj spremljal tudi svoje članstvo in dokaj 

ostro reagiral na negativne pojave. Tako je npr. Verešovo iz okrajnega tožilstva opozoril, » da 

še do danes ni razčistila z verskim vprašanjem « a še vseeno zaščitil Vidmarja iz Stogovc pred 

izključitvijo » ker še stvar ni bila dovolj zrela », a je nasprotno zahteval da je potrebno 

Kendo,personalnega uslužbenca iz državnega posestva v Črncih, na predlog Alojza Gašperja 

iz UDV, » ostro prijeti, ker zavzema zelo oportunistično stališče ».  

Konferenca je uspešno zaključila svoje delo ob 19. uri s sprejetjem formalnih sklepov, 

med drugim » da je osnovna naloga partije borba za izgradnjo in razširitev partije na vasi in 

v naših podjetjih, posebno v vaseh in KLO, kjer še partijske organizacije ni ! »98.  

Konec oktobra je KP v radgonskem okraju imela že 549 članov (183 žensk, skupaj 

193 delavcev, od tega 23 industrijskih, 35 obrtnih, 60 poljedelskih in 75 ostalih). Socialni 

sestav kmetov je bil naslednji: skupaj 274 kmetov, od tega 218 zadružnikov,40 malih in 16 

srednjih kmetov. Bilo je še 7 uslužbencev, 2 dijaka, 1 obrtnik in 6 ostalih oseb.  

Socialni sestav 126 kandidatov za sprejem v KP je bil: 38 žensk, skupaj 52 delavcev, 

od tega 3 industrijski, 18 obrtnih, 11 poljedelskih in 20 ostali, kmetov je bilo skupaj 54, od 

tega 40 zadružnikov in 13 malih ter 1 srednji. Bilo je še 18 uslužbencev, 1 študent, 1 obrtnik 

in 2 ostala.  

Vsa ta poklicna in socialna struktura članstva in kandidatov je za OK KPS Radgona 

bila nedvomno pokazala, da je partija močnejša predvsem na vasi in to zaradi številnih celic v 

zadružništvu. V okraju, ki še vedno ni imel večjih industrijskih obratov, zato tudi ni imela KP 

številčnega članstva med tem klasičnim delavstvom.   

V preteklem obdobju leta 1950 je bilo sprejetih 72, izključenih pa 23 članov, tako da 

je bil realni porast le za 49 članov KP. Pri vprašanju izključevanja iz KP je imel Franc Mišič 

pomislek ali niso bile nekatere izključitve članov prehitre, ko še sodni postopki proti takim 

osebam niso bili dokončani. Ali je pri tem mislil na izključitev oz. » primer Ivan Štrafela – 

Don », ko je le-ta bil izključen (26.5.1950), še preden je bil v jeseni 1950 obsojen na zaporno 

kazen 8 let na Golem otoku, ni razvidno iz njegove razprave na seji OK KPS Radgona.  

 

 

 

                                                
98 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference za okraj Gornja Radgona, šk. 6 (21.10.1950) 
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4. 1. 3. Informbiro  

 

V poletju 1947 se je OK zavzel tudi za prekop padlih rdečearmejcev ob koncu 2. 

svetovne vojne na gornjeradgonskem območju, kar se bi moralo izvršiti že v prvem polletju 

tega leta, a je bilo preloženo na jesen. Imenovan je bil odbor:Mimika Ploj( AFŽ), Vika Horvat 

(socialne zadeve), Franc Hrovat (notranji odsek) in Rudi Čeh (učitelj) kot predsednik 

odbora99.  

Med pripravami na volitve se je OK sestal še na sestanku, na katerem je sekretar 

Stanislav Škof podal aktualen politični pregled. Pri tem je poudaril, da se je z izdano 

resolucijo devetih KP v Varšavi pokazala » pot in taktika za borbo proti fašizmu » ter da je« 

nastal hrup ob tem ». Da je Beograd poslat sedež Informativnega biroja100 je » priznanje 

Jugoslaviji,ki je na poti pravilne borbe «, vsem partijcem pa je naročil, da morajo preštudirati 

omenjeno deklaracijo101  

OK je v začetku junija 1948 obravnaval priprave na V. kongres KPJ, » preštudiral 

zaupno pismo CK KPJ in vsebino referatov « ter zadolžil vse člane OK, da se s tem seznanijo, 

da bodo lažje tolmačili vsebine celicam na terenu. OK je izvajal politične čistke » po OF liniji 

», kakor tudi v upravnem aparatu. Kritično se je ocenilo tudi počasnost elektrifikacije v 

Apaški dolini102.   

Po od Stalina poslani resoluciji in objavljeni (29. junij 1948), s katero je obtožil KPJ 

za oddaljevanje od marksistične in leninistične ideologije ter sovražen odnos do Sovjetske 

zveze, so se politične razmere zaostrile.103  

V septembru 1948, po konferenci sekretarjev OK na CK KPS v Ljubljani, je bil 

napovedan novi kongres KPS. Spor z informnbirojem se je stopnjeval in na vseh protestnih 

zborovanjih je po sklepih OK bilo » potrebno poudarjati uspehe graditve petletnega plana … 

obravnavati blatenje našega vodstva od strani nekaterih romunskih in madžarskih 

predstavnikov« in » na volitve v KP se naj ne gleda kot na posledice stanja informbiroja, 

                                                
99 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 3 (22.8.1947) 
100 Informbiro; ustanovljen septembra 1947 na Poljskem od devetih evropskih komunističnih in delavskih partij z  
 namenom, da postane povezovalna organizacija komunističnih partij. Do poletja 1948 je bil sedež v Beogradu,  
 nato po sporu s KPJ pa v Bukarešti. Vodilno vlogo je imel sovjetski voditelj J. V. Stalin (1878 - 1953);  
 primerjaj: Savo Kržavac, Dragan. Markovič, Informbiro kaj je to ? Jugoslavija rekla ne, Ljubljana 1976)  
101 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 3 (22.8.1947)  
102 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 4 (2.6.1948); V. kongres KPJ ( 21.- 28. julij 1948) v Beogradu 
103 Resolucija objavljena v delu Avgust Lešnik, Titova partija v boju s Stalinovim dogmatizmom l Ljubljana 
1981,  
 str. 183 - 190 
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temveč so k temu pripomogli pogoji v naši partiji « ter » za večjo učinkovitost dela na terenu 

se naj združita SKOJ in LMS »104.   

Glede informbiroja je Zlato Pavlica105, novoizvoljeni sekretar OK KPS Radgona, 

poudaril, » da nevarnost, ki bi lahko razvodenela našo partijo, je pojav sumničenja, 

nezaupanja napram članom, češ, da je za resolucijo informbiroja, kar bi lahko silno 

škodovalo ter bi te pojave pričela izkoriščati sovražna propaganda ter se posluževati 

užaljenih članov za svoje namene, po raznih elementih ».Ocenil je tudi, da bi bilo napačno, če 

bi se morali posamezni člani partije izjasnjevati, » dali so za ali proti resoluciji«, ampak je 

potrebno voditi kontrolo pri izvajanju partijskih dolžnosti članov. Napačno bi bilo tudi te 

pojave ocenjevati tudi s stališča UDV, » ampak jih je potrebno s stališča pravega komunista 

».Napovedal je tudi, » da proti odpadnikom se ne bo vršila borba na osnovi resolucije 

informbiroja, nego iz discipline in izvajanja nalog «.106  

II. kongres KPS107 , v sredini novembra 1948, je bil v času zaostrenih političnih 

razmer (informbirojski spor ), je pa prikazal ter razkrinkal klevete informbiroja do KPJ. Miha 

Marinko je v političnem poročilu povedal, da » se kongres vrši v obdobju, ko je izvršitev prve 

zgodovinske naloge, ki jo ima subjektivni faktor socialistične revolucije- zrušitev oblasti 

eksploatatorjev, vzpostavitev oblasti delovnega ljudstva z delavskim razredom na čelu- že za 

nami…108« V okraju se je opazilo ponovno okrepljeno delovanje reakcije, deloma tudi iz 

sosednje Avstrije ter » tudi domačih elementov « s sovražnimi parolami (npr. v Stogovcih » 

da ni od Stogovc do Radgone toliko dreves, da bi na nje obesili vse komuniste ! »109.   

V novembru 1948 se je seje OK KPS Radgona udeležil tudi organizacijski inštruktor 

uprave CK KPS, kateremu je bila predstavljena aktualna politična situacija v okraju. 

Samokritično se mu je priznalo, » da se v zvezi z resolucijo informbiroja opaža neaktivnost 

partije «, da je reakcija, domača in tuja, predvsem duhovščina zelo aktivna, saj v Benediktu 

deluje odkrito proti odkupom in formiranju frontovske delovne brigade. Pojavljale so se 

sovražne parole ob meji z Avstrijo (npr. na Velki, » da bo okoli 20. decembra Jugoslavija 

priključena k Sovjetski zvezi «), pa tudi novi primorski kolonisti » prinašajo zelo slabe 

vesti«110.  

                                                
104 PAM, Zapisnik seje partijskega aktiva pri OK KPS Radgona, šk. 4 (19.8.1948) 
105 Zlato Pavlica (1922 Mengeš – 2013 Gornja Radgona), udeleženec boja za Lož 1941, nosilec partizanske  
 spomenice 1941 in član KP ter sekretar OK KPS Radgona (1948), pozneje upravnik bolnice v Murski Soboti ;  
 Primerjaj: Zlato Pavlica- dokumentarni film (1.- 4. del), Gornja Radgona 2010, avtor Vasja Rovšnik  
106 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (9.9.1948) 
107 II. kongres KPS je bil v Ljubljani med 11 - 15. novembrom 1948, 
108 Miha Marinko, Politično poročilo, Ljubljana 1949, str. 7 
109 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (24.11.1948) 
110 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 4 (27.11.1948) 
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Ko je v začetku leta 1949 razpravljal OK KPS Radgona na svoji seji o političnem 

stanju v okraju, je priznal, da mu ni lahko voditi borbe z informbirojem, » ki nas tolče 

predvsem na ideološkem polju« in je zato zadolžil agitprop komisijo, da bo v vseh partijskih 

celicah izvajala študijske krožke, v OF pa TIM. rdeče kotičke. Za sekretarje celic je OK 

predvideval 15 dnevni seminar za delo celic na vasi111.  

Peter Kociper, novi sekretar OK KPS Radgona, ko je oktobra 1949 prevzel to 

funkcijo, je opozarjal da je » vzrok za nedisciplino v celicah videl v kominformbirojevskem 

stališču » kot se je previdno politično izrazil in pri tem še ni nikogar osebno obtožil112  

Na okrajni partijski konferenci, 13. oktobra 1949, je Alojz Gašper, pooblaščenec UDV 

Radgona, podal varnostno oceno v okraju. Opozoril je vse prisotne, da se » vprašanje 

budnosti « podcenjuje in da bi morala biti naloga vsakega državljana, posebej pa še člana KP, 

da » temu vprašanju posveti vso pozornost ». Prikazal je naloge in pri tem povedal: »Pri 

ministrstvu za notranje zadeve je uprava za državno varnost, ki se bori z obveščevalno službo 

in vodi najostrejšo borbo proti razrednemu podtalnemu sovražniku. Pomoč pa, ki jo 

posamezne osnovne partijske organizacije nudijo UDV v tem pogledu, je zelo majhna, 

nasprotno moramo ugotoviti, da nekateri člani Partije tega vprašanja sploh ne vzamejo 

resno. Čuvati in osigurati moramo pridobitve NOB in izslediti tistega ki sabotira, ki skuša 

onemogočiti graditev socializma in ga spraviti tja, kamor spada. Sodelovanje z UDV ni 

nikako vohunjenje ali denunciranje, marveč je doprinos vsakega partijca, vsakega zavednega 

državljana k čuvanju težko doseženih pridobitev NOB. Mnogi člani Partije na vasi često ne 

vedo, kaj se dela v njihovi neposredni bližini, ne zasledujejo dogodkov, se ne zanimajo za 

parole, ki jih vrže nas razredni sovražnik med zaslepljence in se ne zavedajo, da s tem svojim 

malomarnim odnosom koristijo le sovražniku, škodujejo pa samemu sebi in skupnosti. Čedalje 

bomo pustili take razdiralne elemente na svobodi, ki delajo proti naši družbeni ureditvi,toliko 

več časa bomo morali delati. Ni čuda, da so se radi tega malomarnega odnosa do vprašanja 

budnosti kretali na našem terenu skrivači od leta 1944 do 1948, partijske organizacije na 

terenu pa tega niso videle. Lahko si je predstavljati,kako je ta banda to nebudnost naših 

partijskih organizacij izkoristila v svoje razdiralne podle namene. Zato je treba vse take 

kontra akcije čim prej odkrivati in spraviti bandite na varno. Zavedati se moramo, da smo na 

meji in da je to vprašanje za nas bolj pereče kot v drugih okrajih. Budnost bo treba radi tega 

zelo poostriti. Če bomo imeli naše meje dobro zavarovane se akcije bande v notranjosti ne 

bodo izvršile. Ravno naša partijska organizacija mora biti tisti temeljni zid, preko katerega se 

                                                
111 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (6.1.1949) 
112 PAM, Zapisnik seje partijskega aktiva pri OK KPS Radgona,šk. 5 (10.10.1949) 
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ne bo morala kretati v notranjost nobena banda, ki bi skušala prekoračiti mejo. Dogaja se 

čestokrat da posamezni člani vedo za razne stvari a jih ne javljajo, misleč, da stvar ni resna, s 

čimer pa škodujejo le samim sebi…« Govoril je tudi še o nevarnostih, ki pretijo iz vzhoda z 

informbirojem, » zato naj bo budnost ena naših glavnih nalog, da pridemo čim prej v 

socializem »113. 

To poročilo pooblaščenca UDV je bilo informacija javnosti, da ta služba tesno 

sodeluje z KP in da je njeno delovanje umserjeno prvenstveno v varovanje novega režima in 

preprečevanja vseh oblik sovražnega delovanja doma kot iz tujine.  

Ko je OK KPS Radgona v začetku leta 1950 analiziral volitve v KLO, ki so bile že leta 

1949, a so bili vzroki za slabe rezultate še vedno politično aktualna tema, je kot tretji vzrok 

omenil tudi » vpliv razrednega sovražnika, ki se v pretežni meri poslužuje duhovščine in 

izrablja situacijo nastalo v zvezi z informbirojem »114.   

Na ideološko – političnem polju se je v drugi polovici maja 1950 v delovanju KP v 

okraju dogodila aretacija Ivan Štrafela – Dona, starega, predvojnega komunista in člana 

mnogih organov in komisij pri OK KPS Radgona ter zaposlenega na OLO Gornja Radgona.   

OK je sklical za 26. maj 1950 ob 20,30. uri izredno sejo biroja pri OK KPS Radgona, 

ki je obravnaval izključitev Ivana Štrafele- Dona iz članstva KP. Navzoči so bili Peter 

Kociper (sekretar OK KPS Radgona), Bela Rodi (organizacijski sekretar OK) ter člani 

komiteja Alojz Gašper (UDV), Jože Srpčič, Jože Zagorc in Branko Zadravec, manjkal je 

Milan Klemenčič, ki je bil na akciji v frontni brigadi.  

Alojz Gašper iz UDV je predstavil vsebino obtožb proti Štrafeli, ki je bil » aretiran v 

zvezi z informbirojem«, ker » nesramno napada predstavnike CK KPJ, našo KPJ in poziva 

delavce na uničenje strojev, kmete pa na neoddajo pridelkov, itd. » .Po prebranem 

življenjepisu in karakteristiki ter diskusiji članov je bil Ivan Štrafela- Don priveden iz zapora 

UDV na zaslišanje. Štrafeli je vprašanja postavljal le sekretar Peter Kociper in na skoraj vse 

tudi dobil odgovore v katerih je Štrafela večino očitanih zadev tudi junaško priznal.  

Ob koncu zaslišanja je bil Štrafela seznanjen, da » se bo imel priliko zagovarjati za 

svoja dejanja na pravem mestu, kjer bo lahko zastopal svoje teze » ter še v svoji osnovni 

partijski organizaciji. Po zaslišanju je bil Štrafela odveden v zapore UDV v Gornji Radgoni., 

pozneje pa obsojen na zaporno kazen 8 let, ki jo je prestal znižano na pet let na Golem otoku.  

Za naslednji dan je bil napovedan sklic seje IO OLO zaradi » obravnavanja odvzema 

imunitetne pravice Ivana Štrafele ».ker so odborniki ljudskih odborov imeli imunitetno 

                                                
113 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference v Radgoni ,šk. 5 (13.10.1949); od 9. do15. ure  
114 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (6.1.1950) 
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pravico115, Štrafelovo mesto na poverjeništvu za trgovino in preskrbo pri OLO je prevzel 

Janko Strajnšak, predsednik okrajne planske komisije116.   

Sekretar je v zaostrenih političnih razmerah - informbirojska gonja, delovanje reakcije, 

izbruh Korejske vojne ( sovražne parole, da bodo naši vojaki odšli v Korejo !), itd.,- razložil 

na okrajni partijski konferenci, ki so se je udeležili sekretarji, namestniki pa tudi še člani 

birojev osnovnih partijskih organizacij ter člani krajevnih komitejev, kaj bo bistvo 

komunistične ureditve v bližnji bodočnosti. Z ustaljeno politično retoriko tistega časa in s 

komunističnim prepričanjem je o bodočnosti povedal, da » v komunizmu države ne bo, ker 

bodo zamrli razredi in izkoriščanja ne bo, vsak član bo dobival material po svoji potrebi ! «.  

Sama partija je okrepila v pozni jeseni 1950 v svojih vrstah » budnost proti 

informbiroju in malomeščanstvu « , saj je ocenila, da » poslušanje informbirojevskih radijskih 

postaj vpliva na človekovo mišljenje ». OK KPS Radgona se je tudi zavezal, da bo do konca 

leta izdal še 200 članskih legitimacij, ker še niso bili urejeni vsi potrebni dokumenti članov 

KP117. 

 

4. 1. 4. Okrajni komite Ljudske mladine Slovenije (OK LMS)  

 

Vse do začetka leta 1947 se v dokumentih OK KPS Radgona sploh ne omenja 

organiziranost mladine kot Ljudske mladine Slovenije. Številnejši so podatki za SKOJ (Zveza 

komunistične mladine Jugoslavije) kar indirektno nakazuje na možnost, da sta se oba pojma 

oz. organizaciji zamenjevali ali pa kar enačili.  

V začetku leta 1947 je bilo v radgonskem okraju že 61 odborov LMS118 Poleti 1947 je 

bila na OK LMS odkrita kraja denarja (15.000 in 900 din). Sekretarka odbora je dobila 

partijski opomin, tudi Silvi Rozmaničevi so izginili boni. Ti kraji nista bili nikoli dokončno 

raziskani in storilci odkriti. Zaradi afere s pionirskimi izkaznicami, o kateri pa zapisnik ne 

omeni nič konkretnega, sta Majda Mihelač in Milka Gregorič dobili partijski opomin119.  

V jeseni 1947 je bila na okrajnem odboru LMS za radgonski okraj zaposlena Tilka 

Kukovec, ki je bila tudi v volilni komisiji za volitve v KLO120.  

                                                
115 Primerjaj: Arhiv Republike Slovenije, SI AS 227/I/669 ,Imunitetna pravica odbornikov ljudskih odborov 
1948,  
116 PAM, Zapisnik izredne seje biroja pri OK KPS Radgona , šk. 6 (26.5.1950); glej zapisnik v poglavju Priloge 
117 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (2.12.1950) 
118 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.2.1947) 
119 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (19.6.1947) 
120 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (16.10.1947) 
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Ob koncu leta 1947 je OK KPS Radgona izrecno povabil na enomesečni » upravno-

politični tečaj » še tudi » predstavnike iz vrst mladine » a omenjal še tudi posebej SKOJ121.  

V jeseni 1948 je bil na konferenci sekretarjev OK na CK KPS v Ljubljani sprejet 

sklep, da se naj » za večjo učinkovitost dela na terenu združita SKOJ in LMS »122 .  

Vključevanje predstavnikov LMS v delo drugih organizacij je vidno tudi v tem, da sta 

bila Janez Elbl in Mimica Pešl iz LMS člana, novembra 1948 novoustanovljene. agitprop 

komisije pri okrajnem odboru OF za radgonski okraj123.  

Za uspešno izvedbo volitev, spomladi 1949, v odbore OF in za okrajno skupščino OF 

je OK KPS Radgona zadolžil vse masovne organizacije, med njimi tudi LMS in » celo 

pionirje«124  

Janez Elbl iz LMS je bil na seji OK KPS Radgona marca 1949 predlagan CK KPS, da 

bi bil sprejet v OK KPS Radgona125. Ta predlog je potrdila v sredini oktobra tudi okrajna 

partijska konferenca. OK KPS Radgona je že pred tem v juliju imenoval Janeza Elbla v svoj 

partijski biro, Milko Pečnik pa v agitprop komisijo pri OK LMS126.  

Tudi sam OK LMS se je srečeval s problemi, saj je sekretar Janez Elbl avgusta kar 

dvakrat neuspešno skliceval komite mladine..Kritiko je doživel na sestanku partijske celice 

LMS njen organizacijski sekretar (Miro Zupančič), ki ni, kot je sam priznal,» nič čital in ne 

pripravil poročila «. in so ga zaradi tega predlagali za partijsko kaznovanje127.  

Za delovanje mladine je poročal Janez Elbl, da je v letu 1949 delalo že » čez 1600 

mladih » na raznih delovnih akcijah. V okraju je le 15 pionirskih odredov, a so pri njihovem 

delovanju dosegli uspeh, » saj smo zmanjšali obiskovanje verouka tako, da ga letos obiskuje 

le 8 pionirskih odredov »128  

Janez Elbl je poročal, da mora OO LMS Radgona zagotoviti 60 mladih za delovno 

akcijo že v prihodnjem tednu, za kar bodo morali narediti tudi akcijo med člani OF v vsem 

okraju, da se bo lahko čim več ljudi » preusmerilo za delo v produkciji«129.  

OK KPS Radgona je v sredini novembra 1949 kar dvakrat pozval OK LMS Radgona 

in OF, da skupaj zagotovita » 15 dodatnih dobrih frontovcev za delo v rudniku Trbovlje » 

                                                
121 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 3(30.11.1947) 
122 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 4(9.9.1948) 
123 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 4 (17.11.1948) 
124 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (3.3.1949) 
125 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (12.3.1949)  
126 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona ,šk. 5 (12.7.1949) 
127 PAM, Zapisnik rednega partijskega sestanka celice pri OK LMS Radgona, šk. 5 (16.9.1949) 
128 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference v Radgoni, šk. 5 (13.10.1949) 
129 PAM, Zapisnik seje okrajne konference sekretarjev osnovnih partijskih organizacij, šk.5 (28.10.1949)  
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kamor bi le –ti odšli že 17. novembra 130. Ob ponovni prisotnosti člana oblastnega komiteja 

KPS Maribor (Drago Selinger) na seji biroja OK KPS Radgona je le-ta zahteval zamenjavo 

Janeza Elbla sekretarja OK LMS Radgona. Kot vzrok zamenjave je omenil ponavljajoče se 

probleme z mladinskimi delovnimi brigadami (število udeležencev,organizacija prehrane na 

terenu, itd.)131.  

V začetku leta 1950 so na OK LMS Radgona odkrili finančne nepravilnosti 

(ponarejanje računov), obtožili sekretarja in ostale člane mladinskega komiteja ter je zato OK 

KPS Radgona zahteval komisijski pregled delovanja mladinske organizacije »132.  

LMS je imela od 3912 mladincev in mladink v okraju organiziranih le 1368 oz. 35 

%133, sajj še vedno ni imel v kar 20 vaseh radgonskega okraja organiziranih mladinskih 

aktivov134.  

Za volitve v zvezno skupščino, marca 1950. je OK KPS zadolžil med drugim tudi OK 

LMS Radgona, da v tej predvolilni kampanji načrtuje in izvede plenum svoje organizacije ter 

tako pripomore k uspehu KP in OF na teh volitvah135.  

V sredini aprila 1950 je OK KPS Radgona v svoje vrste kooptiral Jožeta Filipana, ki je 

bil tedaj sekretar OK LMS Radgona., ki je tako kot pred njim Janez Elbl postal član OK KPS 

Radgona136.  

OK LMS Radgona je do poletja 1950 uspel povečati število svojih aktivov, saj jih je 

imel že 57 in mu je do načrtovanega števila (87) manjkalo še ustanovitev 30 aktivov137.  

Julija 1950 je v okraju v vseh množičnih organizacijah, in tako trudi v LMS, prišlo do 

kadrovskih menjav, a je Jože Filipan še ostal sekretar OK LMS a nova organizacijska 

sekretarka pa je postala Jožica Belinger138.  

Ko je OK KPS Radgona obravnaval v jeseni 1950 na svoji konferenci sekretarjev celic 

delovanje katoliške cerkve v okraju je sekretar OK LMS podal informacijo, da ponekod šolski 

upravitelji dovoljujejo župnikom, da poučujejo verouk pred ali celo med poukom. Odstotek 

obiskovalcev verouka se je od prejšnjega šolskega leta zopet zelo dvignil. Celo otroci 

nekaterih partijcev so obiskovali verouk, kar pa se mora, kot je zahteval OK » na partijskih 

                                                
130 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (12. in 16. 11.1949) 
131 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (18.11.1949) 
132 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona , šk. 6 (5.1.1950) 
133 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (6.1.1950) 
134 PAM, Zapisnik konference OK KPS Radgona, šk. 6 (9.2.1950) 
135 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (19.2.1950) 
136 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (13.4.1950) 
137 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (22.6.1950) 
138 PAM, Zapisnik seje biroja pri K KPS Radgona, šk.6 (9.7.1950) 
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sestankih postaviti na ostrino »139. Na omenjeni konferenci je o delovanju množičnih 

organizacij, med njimi tudi o LMS Radgona, poročala in diskutirala Marija Levar.  

OK LMS Radgona je bil vsekakor pomembne člen v delovanju KP v okraju. Partija je 

nanj računala predvsem pri delovanju na vasi in zagotavljanju delovne sile za mladinske 

delovne brigade. Predvsem pri slednjem pa je bil stalen problem, da OK LMS Radgona ni 

zmogel zagotavljati vedno zadostnega števila mladincev in mladink za omenjene akcije in je 

bil zato deležen stalnih kritik.  

OK KPS Radgona je videl v LMS, podobno kot v SKOJ, svojo bazo oz. podmladek za 

nove kandidate in bodoče člane KP v okraju.   

 

4. 1. 5. Zveza komunistične mladine Jugoslavije (SKOJ)  

 

KP je imela organiziran tudi svoj podmladek- SKOJ – kot bazo mladine za poznejši 

sprejem v kandidaturo in redno članstvo v KP.  

V sredini leta 1945 je imel SKOJ 23 članov in sicer 16 v terenskih organizacijah, 5 v 

četi Narodne obrambe in 3 v Partizanski straži140.  

V avgustu 1945 je bil na OK KPS Radgona sprejet sklep, da se zamenja staro vodstvo 

SKOJ v z novimi člani, » saj je bilo v okraju že 15 skojevskih aktivov s 60 člani »141.  

Novi okrajni komite SKOJ je vodila kot sekretarka Rezka Iljaž (trgovska pomočnica) s 

še 4 člani:Milan Klemenčič (dijak),Franc Kosar (dijak), Stane Kozar (dijak) in Terezija Pučko 

(posestniška hči). SKOJ je skupaj z OK KPS Radgona dobil nove uradne prostore v stavbi 

bivšega lastnika gostilne Pri slonu (Kaufman) v središču Gornje Radgone142.  

V oktobru 1945 je SKOJ imel že 8 aktivov, a so bili aktivni le štirje, še najbolj v 

Gornji Radgoni. SKOJ je OK KPS Radgona obvestil, da je hotela radgonska mladina 

proslaviti Maistrove borce ,« ampak jim vojska tega ni pustila ». Kaj je bil pravi vzrok te 

zavrnitve ni bil nikoli pozneje pojasnjeno v nobenem poročilu SKOJ ali OK KPS Radgona. 

Morebiten vzrok je lahko Maistrovo delovanje v maroiboru 1919ob zatrtju vojaškega upora in 

delovanje sina Hrvoja Maistra v tujini, v štabu obveščevalnega centra v Salzburgu, ki ga je 

vodil major Andrej Glušič143.  

                                                
139 PAM, Zapisnik konference partijskih sekretarjev osnovnih organizacij, šk. 6 (8.10.1950) 
140 PAM, Zapisnik 4. seje OK KPS Radgona , šk. 1 (brez datuma),  
141 PAM, Zapisnik 7. seje OK KPS Radgona, šk. 1 (brez datuma) in 10. seje OK KPS Radgona (25.8.1945) 
142 PAM, Zapisnik 11. redne seje OK KPS Radgona, šk. 1 (8.9.1945) 
143 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 1 (november 1945); primerjaj:France Klopčič, O preteklosti 
drugače,  
 Ljubljana 1984, Makso Šnuderl, Dnevniki 1941-1945, Maribor 1994 in Dušan S. Lajovic, Med svobodo in  
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V začetku leta 1946 je v novem vodstvu OK KPS Radgona bila kot članica komiteja 

tudi Pepca Rajh, sekretarka OK SKOJ. Organizacija je v tem času imela že 14 aktivov,od tega 

kar 8 v Apaški dolini, s skupaj 114 člani144 .  

Poleti 1946 je postal sekretar OK SKOJ Milan Klemenčič145 , ki je bil po funkciji 

postavljen tudi v okrajno volilno komisijo (linija OF) za volitve v republiško 

skupščino146SKOJ je imel ob koncu meseca marca 1946 že 24 aktivov z preko 100 člani in so 

za organizacijsko sekretarko okrajnega SKOJ v juliju postavili Zoro Kozar147, ko je imel 

SKOJ le 104 člane148   

Za omenjene volitve v republiško skupščino je OK KPS Radgona zahteval od SKOJ, 

da bo moral zagotoviti na vsakem volišču v skupino, kjer bo po pet stražarjev pomožne 

milice, svoje najboljše mladince, komandir skupine pa bo član KP ali SKOJ149.  

V decembru 1946 so bile načrtovane kadrovske spremembe v OK SKOJ, iz katerega 

naj bi odšel Milan Klemenčič v vojaško službo. Dotedanji štiričlanski komite (Tilka Kukovec, 

Milka Gregorič, Ivan Jaušovec in Polonca Šuster), pa se bo povečal na 7 članov150.   

V začetku leta 1947 je imel SKOJ že 213 članov151 čez tri mesece pa 208 članov v 20 

aktivih. Število članov je malenkostno upadlo zaradi novih sprejemov nekaj skojevcev v 

članstvo KP. Novi aktivi so nastali v Negovi in na postaji Narodne milice (NM) v Gornji 

Radgoni. Najštevilnejši aktiv je bil v Žepovcih (32 članov). Sekretarka aktiva iz Vratje vasi je 

bila tedaj v brigadi na izgradnji železniške proge Šamac – Sarajevo, sekretarka aktiva na 

Tratah pa je bila aktivna Marija Intihar. Aktiv SKOJ v Benediktu je prenehal delovati, vzrok 

pa iz zapisnika OK KPS Radgona, ni razviden152.  

Poleti 1947 je postala sekretarka OK SKOJ Justika Kolarič in predlagani 

organizacijski sekretar Tone Jakopič, ki pa ga je OK KPS Radgona ocenjeval, da je slab član. 

Organizacija je bila od komiteja zadolžena, da bi morala zagotoviti za akcije (železniška 

proga Šamac-Sarajevo, regulacija reke Pesnice in sečnja lesa na Pohorju) 70 mladincev oz. 

mladink. SKOJ je uspel predhodno evidentirati le 50 svojih članov, na delo na progo pa je 

odšlo le 10 brigadirjev153. 

                                                                                                                                                   
 rdečo zvezdo, Ljubljana 2003  
144 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (25.2.1946) 
145 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 2 (29.7.1946) 
146 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (26.8.1946) 
147 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (30.3.1946) 
148 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (4.7.1946) 
149 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (19.10.1946) 
150 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (19.12.1946) 
151 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.2.1947) 
152 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (29.5.1947). 
153 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.6.1947) 
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SKOJ je imel v jeseni 1947 v 26 organiziranih skupinah (najuspešnejše v Apaški 

dolini, Radgoni in Radencih) že 281 članov, a je bilo delovanje organizacije nekoliko slabše 

zaradi odsotnosti » 230 najboljših mladincev « na delovnih akcijah (Šamac - Sarajevo in 

Železniki), med njimi tudi 42 članov SKOJ. Do tedaj je v raznih akcijah sodelovalo že okoli 

500 mladincev,160 pa jih je sedaj na akcijah154.  

Na konferenci sekretarjev osnovnih partijskih organizacij v sredini novembra 1947 je 

bil sprejet med drugim tudi sklep, da »morajo vse celice oz. Partija kot celota nuditi vso 

pomoč skupinam SKOJ »155 in je Ciril Knez, član organizacijskega sekretariata pri OK KPS 

Radgona dobil konkretno zadolžitev za povezavo s SKOJ156, pozneje v maju 1948 pa Majda 

Mihelač157.  

Zaradi slabih izkušenj, ki jih je imel OK KPS Radgona s političnim izobraževanjem v 

celicah, se je odločil, da bo na enomesečni » upravno - politični tečaj « poleg udeležencev iz 

vrst KP, LMS, OF in sindikata, poklical še tudi skojevce158  

Konec leta 1947 je imel SKOJ 214 članov a ga je OK KPS Radgona kritično ocenil, » 

da pa vendar ne obvlada situacije v okraju »159.  

Spomladi 1948 je imel SKOJ v okraju že 30 skupin, a jih je po oceni OK KPS 

Radgona » bilo večinoma slabih », boljše so delovale le v Apaški dolini (Apače, Podgorje, 

Žepovci in Stogovci), Radgoni - mesto, na nižji gimnaziji v Gornji Radgoni ter v Radencih160.  

V maju 1948 je imel SKOJ v okraju 29 skupin z 218 člani, a tudi v njem je OK našel 

pomanjkljivosti - Tone Jakopič se ni udeležil že treh sej, tudi Micka Predanovič je slaba,pa 

tudi » organizacijska sekretarka Anka » se ne znajde v delu »- .OK je predlagal, da bo nova 

sekretarka okrajne skupine SKOJ Zofka Jakopič, mestne skupine Gornja Radgona pa Pavla 

Ošep. SKOJ je obljubil Ludviku Bajcu, zaposlenemu v trgovini Tehnika in šport, vso pomoč 

pri organiziranju padalskega tečaja v Gornji Radgoni161.   

V partijski aktiv OK KPS Radgona je bilo v juniju 1948 vključen Ciril Jerela, sekretar 

SKOJ162.  

Do sredine julija 1948 se je število članov v SKOJ zelo povečalo, saj je imel v 35 

skupinah že 327 članov163.   

                                                
154 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.11.1047) 
155 PAM, Zapisnik konference sekretarjev pri OK KPS Radgona,šk. 3 (24.11.1947) 
156 PAM, Zapisnik seje organizacijskega sekretariata pri OK KPS Radgona, šk. 3 (27.11.1947) 
157 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.5.1948) 
158 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (30.11.1947) 
159 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.12.1947)  
160 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.4.1948) 
161 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.5.1948) 
162 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (2.6.1948) 
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V septembru 1948, po konferenci sekretarjev OK na CK KPS v Ljubljani, je bila dana 

naloga, da se naj združita SKOJ in LMS, » zaradi večje učinkovitosti dela na terenu »164.  

Tako se je formalno končala dejavnost SKOJ v radgonskem okraju, saj se v nobenem 

dokumentu oz. zapisnikih OK KPS Radgona več ne omenja. Kot pa kaže povečana dejavnost 

OK LMS Radgona pa je v njegovem okvirju deloval tudi SKOJ kot le-ta tudi seveda v sami 

KP v okraju165. 

 

4. 1. 6. Množične organizacije  

 

4. 1. 6. 1. Osvobodilna fronta (OF)  

 

Posebnost v delovanju Osvobodilne fronte (OF) v celotnem obdobju do proglasitve 

republike (november 1945) je bila v tem, da sta se enačila izraza KP in OF in le manjkrat 

nastopala ločeno. Pri tem je vsekakor moralo biti tudi nekaj taktiziranja saj je bila uradno KP 

kot politični in OF kot oblastni faktor, da se ne bi preveč razburjalo ljudi in tudi zahodnih 

zaveznikov glede na sprejeti sporazum Tito – Šubašić na Visu junija 1944166. Tako se tudi ni 

pretirano poudarjalo komunizma oz. boljševizma, čeprav je le-ta bilo prisoten na vsakem 

koraku v družbi.   

Tako je bil v septembru 1945 uradno sestavljen novi, 13 članski, Okrajni odbor OF. 

Sekretar je bil Jože Rajšter (strojni tehnik), člani pa Branko Zadravec (uradnik), Janko 

Strajnšak (mali trgovec), Boris Dernovšek (strojni diplomirani tehnik), Anica Štampar 

(kmečka hči), Rezka Iljaž (trgovska pomočnica), Jože Uran (učitelj), Avgust Šajnovič (cestni 

nadzornik), Ciril Grosičar (uradnik), Franc Kosar (študent), Bela Rodi (trgovski pomočnik), 

Anton Jelen (uradnik) in Marica Polanec (srednja kmetica). Iz Okrajnega odbora OF(OO OF) 

so bili zamenjani Alojz Rižnar, Franc Petek in Jožica Sršen, vključena pa Bela Rodi in Marica 

Polanec.  

Istočasno je bila pri okrajnem odboru OF imenovana 5 članska propagandna komisija, 

ki so jo sestavljali Jože Uran, Bela Rodi, Franc Kosar, Zora Kozar in Franc Zorko. Vsem 

                                                                                                                                                   
163 PAM, Zapisnik seje partijskega aktiva pri OK KPS Radgona, šk. 4 (14.7.1948) 
164 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (9.9.1948) 
165 O SKOJ glej: Anka Miklavčič Vidovič, Zvza komunistične mladine jugosalavije (ZKMJ, SKOJ) in izročilo  
 Čebin, v. zbornik referatov znanstvenega posvetovanja Izročilo Čebin (ur. Božo Repe), Ljubljana 1987  
166 Tone Ferenc, Sporazum Tito – Šubašič, ES.12, Ljubljana 1998 
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krajevnim odborom OF je OK KPS Radgona » dal nalog za nabavo Titovih slik in za 

dekoracijo vseh javnih lokalov «167. 

V oktobru je bil imenovan nov Okrajni odbor OF,ki ga je sestavljalo 16 članov: Jože 

Rajšter, Branko Zadravec, Janko Strajnšak, Boris Dernovšek, Rezka Iljaž, Anica Štampar, 

Jože Uran, Avgust Šajnovič, Ciril Grosičar, Marica Polanec, Anton Markovič, Jerica 

Šenveter, Franc Kozar, Bela Rodi, Anton Adamič in Milan Zinauer (sodnik).   

V okraju je bilo razdeljenih okrog 13.000 prijavnic za vpis v OF, odmev je bil dokaj 

skromen, saj je bilo vrnjeno izpolnjenih in podpisanih le okrog 3.000 obrazcev. Zato so 

sklenili v okrajni OF, da se mora okrepiti politično delo na terenu okrog Sv. Benedikta, Sv. 

Ane in Marije Snežne, » kjer je zaradi reakcionarne propagande ljudstvo zapeljano «.   

V drugi polovici leta 1946 je bilo v članstvo OF vpisanih že okoli 11.000 ljudi (80 % 

volilnih upravičencev v okraju) in so izdali že tudi 10.000 članskih izkaznic168.   

Delovanje posameznikov v OF na terenu so ovirali tudi tim. križarji, ko so npr. s 

požigom gospodarskega poslopja Kocuvana, sekretarja krajevnega odbora OF pri Sv. Juriju o 

Ščavnici, hoteli pokazati, kako gledajo na širitev mreže OF v okraju169, zaradi »družinskih 

zadev« pa, od OK KPS Radgona predlagana Vida Hriblan, ni sprejela ponujene službe na 

okrajnem odboru OF170.  

V jeseni 1946 je zašla OF na terenu v manjšo krizo, saj so npr. na Radenskem Vrhu 

hoteli ljudje vrniti vse legitimacije OF zaradi organizacijske priključitve krajevne organizacije 

h Kapeli171.  

V začetku novembra 1946 se je OO OF preselil, skupaj z OK KPS Radgona, na novo 

lokacijo v središču Gornje Radgone (hiša bivšega lastnika Fidlerja) ter po nalogu OK KPS 

Radgona izvedel kadrovske zamenjave- Horvata, sekretarja na Velki, Janeza E.Štuheca na 

Murščaku, Pračka na Tratah, Peklarja na Ledineku in Jožefa Lasbaherja iz Stavešinskega 

Vrha 172.   

Do pomladi leta 1947 je bilo v radgonskem okraju že 65 odborov OF, za katere je v 

OK KPS Radgona bil politično odgovoren njen kadrovik Franc Borko173.  

                                                
167 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 1 (8.9.1945) 
168 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (29.7.1946) 
169 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk 2 (9.8.1946) 
170 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk 2 (26.8.1946) 
171 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (19.9.1946) 
172 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (4.11.1946) 
173 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.3.1947) 
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Zaradi požrtvovalnega dela na terenu, pri volitvah v odbore OF, je bil gornjeradgonski 

šolski upravitelj Milan Kocuvan predlagan za kandidata okrajnega odbora OF Radgona,a še 

brez določene funkcije v njem174 .  

Do konca maja je članstvo v OF poraslo za 1000 novih članov, a še vedno niso vsi 

člani imeli legitimacij. Po oceni OK KPS Radgona so bili rije najslabši odbori OF v okraju v 

Gornji Radgoni, Kupetincih in Župetincih175  

V juniju 1947 je bilo v OF že skoraj 13.000 članov, oz. nad 70 % volilnih 

upravičencev. Od 66 obstoječih odborov OF je OK KPS Radgona dobil za 44 odborov 

socialni sestav članov. Kakšen je bil ta sestav ni razvidno iz zapisnika seje OK KPS 

Radgona176.   

Do jeseni 1947 je OF uredila tudi plačevanje članarine, ki se je dvignila na 5 din177.  

V pozni jeseni 1947 je imela OF v radgonskem okraju v 66 krajevnih odborih OF 

(KOOF) 12.268 članov, slabo pa so delovale organizacije v Župetincih, Očeslavcih in v 

okolici Sv. Antona178. V sredini novembra je bila v OF izvedena reorganizacija že v 38 

krajevnih odborih OF, od 66 kolikor jih je bilo v okraju s skupno 12.531 članom, kar pomeni 

76 % vseh volilnih upravičencev179.  

Ivan Štrafela - Don je vedno bolj padal v nemilost pri OK KPS Radgona kot tudi v OF, 

kjer je celo samovoljno razpustil krajevni odbor OF v Očeslavcih, kar pa ni potrdil sekretariat 

OF, še več, temu odboru so se dodelili celo novi člani.  

Sekretariatu OF, so bili v pomoč dodeljeni Natalija Korenjak, Mirko Presinger in 

Valter Potočnik, vodil pa je bo Franc Borko. Za nemoteno in predvsem uspešno delovanje je 

bilo imenovanih šest komisij, s 45 člani in z naslednjimi vodji:  

1. Propagandna (9 članov): Kristijan Erbežnik 

2. Planska (7 članov);Franc Kosar – Matija, 

3. Kmečko-gospodarska (14 članov:«3 kmečki strokovnjaki,2  

zadružnika,ostali so kmetje «); Janko Strajnšak, 

4. Komisija za agitacijo in tisk (2 člana); Anka Gerič,  

5. Zadružna komisija (6 članov); Stanislav Škof, sekretar OK KPS 

Radgona, 

                                                
174 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona šk. 3 (22.4.1947) 
175 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (29.5.1947) 
176 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (9.7.1947) 
177 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk.3 (11.10.1947) 
178 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.11.1947)  
179 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.11.1947) 
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6. Uprava socialnega fonda (7 članov); Alojz Markon180.  

V OF je bilo v tem času že vključenih 73,5 % volilnih upravičencev181.  

Marca 1948 je OK KPS Radgona predlagal Izvršnemu odboru OF (IOOF) za novega 

organizacijskega sekretarja OF Alojza Brvarja, ki je do tedaj opravljal naloge personalnega 

referenta v Zdravilišču Slatina Radenci182.  

V juniju 1948 je bil v partijski aktiv pri OK KPS Radgona vključen tudi Mirko 

Bogataj, ki ga je komite predvidel za sekretarja OOOF. V OF je bilo že okoli 13.000 članov 

ali 76 % volivcev, članarina je bila povprečno 3 din na člana, potrebno pa bi bilo, po mnenju 

OK KPS Radgona, doseči povprečje vsaj 6 din. 

Poleti 1948 je OK KPS Radgona sprejel sklep, da je Mirku Bogataju, 

organizacijskemu sekretarju OO OF,potrebno nuditi vso pomoč pri delu za utrjevanje 

krajevnih odborov OF. Izplačevalo se mu bo 4.000 din akontacije, dokler se mu ne odredi z 

odločbo redna mesečna plača za to funkcijo, ki jo opravlja183.  

Tudi pri okrajnem odboru OF je bila v novembru 1948 ustanovljena agitprop komisija, 

sestavljena iz predstavnikov LMS (Mimica Pešl), Zveze borcev (Marjan Mažgon), Ljudske 

tehnike (Peter Mlinarič), LMS (Janez Elbl), Okrajne uprave zadružnih domov (Janko 

Strajnšak) in AFŽ (ni še bil določen član). Komisijo bo vodil načelnik, ki pa ga OK še ni 

predvidel184.  

V začetku leta 1949 je v spremenjeni sestavi agitprop komisije pri OK KPS Radgona 

za organizacijo OF v okraju odgovarjal Ferdo Stiplovšek185 ter v juliju razširjenem biroju pri 

OK KPS Radgona pa Bela Rodi, ki je bil predviden tudi za sekretarja OOOF ter Ančka Špes 

za načelnico propagandne komisije pri OOOF186.Bela Rodi je nato v naslednjem mesecu 

postal tudi član OK KPS Radgona187  

V oktobru 1949 je OF imela v okraju 13.420 članov od skupaj 17.128 volilnih 

upravičencev, oz. izven organizacije je še bilo 3708 oseb. Članarino je plačalo komaj 5.072 

članov, za leto 1948 pa je še niso plačali odbori OF Benedikt, Čagona in Ivanjci. V OK KPS 

Radgona so kritizirali OF, da je » 28 zaslepljencev vrnilo legitimacije OF v Ledineku «.188.  

                                                
180 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (30.11.1947) 
181 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.12.1947) 
182 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.3.1948) 
183 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (2.8.1948) 
184 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 4 (17.11.1948) 
185 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 5 (19.1.1949) 
186 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (12.7.1949) 
187 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (27.8.1949) 
188 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference v Radgoni, šk. 5 (13.10.1949) 
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V istem mesecu je bila postavljena nova vodstvena ekipa na OOOF; Bela Rodi 

(sekretar),Božo Šlehta (pomočnik sekretarja), Tilčka Štrafela (administratorka), Jože Rus 

(sekretar kmečke komisije), Anica Špes (agitacija in tisk), Zorko Vidmar (Inšpekcija) ter 

učiteljica Ivanka Jehart (sekretarka komisije za ideološko vzgojno delo)189.  

OF je imela ob koncu leta 1949 vključenih že 81 % volivcev , zvišala pa je tudi 

članarino iz 1 na 5 din190.    

Februarja 1950 je Bela Rodi, sekretar OOOF, postal organizacijski sekretar OK KPS 

Radgona, ker je Štefan Šabjan bil premeščen na novo delovno mesto v Lendavo. Za novega 

sekretarja OOOF pa bo postavljen Nabergoj, sicer član osnovne partijske celice iz 

Lutverec191.  

V poletju 1950 se je formiral novi OOOF Radgona;sekretar je postal Janez Elbl, Božo 

Šlehta je odgovarjal za ljudsko inšpekcijo, Tilčka Štrafela pa je bila administratorka192  

V septembru 1950 je iz OF bil premeščen Janez Elbl za direktorja okrajnega 

odkupnega podjetja v Gornji Radgoni, mesto v OF bo pa prevzel Milan Klemenčič193. 

 

4. 1. 6.2  Antifašistična fronta žena (AFŽ)194 

 

Prvič se v dokumentih OK KPS Radgona pojavi AFŽ (Antifašistična fronta žena) šele 

septembra 1945 Tedaj je bil reorganiziran tudi 10 članski Okrajni odbor AFŽS, ki ga je vodila 

kot sekretarka Anica Štampar (kmečka hči) s članicami: Anica Januš (posestniška hči),Fanika 

Strah (delavka), Marija Vrbnjak (posestniška hči),Tončka Korošak (gospodinja), Greta 

Bračko (učiteljica),Marica Korošec (uradnica), Poldika Pučko (gospodinja), Marica Polanec 

(mala kmetica) in Anica Strah (trgovka); iz prejšnje sestave je izpadla Tilčka Šajnovič195, ki 

jo je nadomestila Marica Polanec196.  

                                                
189 PAM, Zapisnik seje okrajne konference sekretarjev osnovnih partijskih organizacij, šk. 5 (28.10.1949) 
190 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (24.1.1950) 
191 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona (2.2.1950) 
192 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona (9.7.1950) 
193 PAM, Zapisnik seje biroja pri OKI KPS Radgona (5.9.1950) 
194 AFŽ za Jugoslavijo je bila ustanovljena 6.- 8.12.1942 V Bosanskem Petrovcu. Prvi kongres AFŽ Jugoslavije 
je  
 bil junija 1945 v Beogradu, Na 2. kongresu (1948) pa je bila sprejeta odločitev, da je AFŽ posebna oblika LF  
 Ljudske fronte. Za predsednico je bila izvoljena Vida Tomšič.. V začetku leta 1943 so na pobudo CK KPS  
 začeli ustanavljati Slovensko protifašistično žensko zvezo. (vir. ES 1, 1987, str. 82) 
195 Šajnovič Tilčka - sestra Edvarda Kocbeka; ustni vir Šajnovič Bogdan, sin (G.Radgona:6.6.2014) 
196 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona (8.9.1945); sestava prejšnjega odbora ni znana 
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V letu 1946 je bila sekretarka AFŽ v radgonskem okraju Mimika Ploj, v Stogovcih pa 

aktivistka Anica Šorli. Obe sta bili aktivno vključeni v okrajno volilno komisijo po liniji OF 

za bližajoče se jesenskih volitve v republiško skupščino197.   

V začetku leta 1947 je imela AFŽ 72 svojih odborov na terenu, a jih je le 30 bilo 

aktivnih,20 le delno, ostali pa so bili neaktivni198.   

Avgusta 1947 je stekla, že spomladi načrtovana, akcija za prekop padlih 

rdečearmejcev ob koncu 2. svetovne vojne na gornjeradgonskem območju. V štiričlanskem 

odboru je bila tudi Mimika Ploj, sekretarka AFŽ199.   

Ob koncu novembra leta 1947 se je pri OK KPS Radgona formiralo njegovo ožje telo, 

organizacijski sekretariat, v katerem je dobila Marija Levar zadolžitev za delo z AFŽ v 

okraju200 

O delu AFŽ v okraju je formalno poročala Marija Levar na seji OK KPS Radgona v 

maju 1948201.  

V jeseni, oktobra 1948, je OK KPS Radgona zadolžil za delo na terenu- tolmačenje 

stališč KP do informbiroja – člane in kandidate, med njimi tudi Roziko Mlakar in Julko Žalec 

za delo pri AFŽ202.  

V zimi 1948/1949 se je v okraju poživilo kulturno delovanje- tudi v AFŽ, ki je 

ustanovila dva pevska zbora ter instrumentalni kvintet pri OF v Apačah203.  

Za uspešno delo v mladinski delovni brigadi, ki je štela 257 oseb, na Mlinarskem v 

Kamniških planinah v maju 1949, je bila po liniji AFŽ odgovorna Julka Žalec204.  

Poleti 1949 sta najodgovornejši mesti v AFŽ opravljali Julka Žalec (predsednica) in 

Marija Levar (sekretarka)205  

V sredini oktobra 1949 je bila Julka Žalec, predsednica OO AFŽ predlagana in 

izvoljena za članico OK KPS Radgona ter za članico oblastne partijske konference 206  

Še v istem mesecu, oktobru 1949, je predsednica AFŽ obvestila OK KPS Radgona, da 

v organizaciji AFŽ na terenu » obstaja možnost protestnih zborovanj zaradi nesprejemanja 

organizacije AFŽ v zvezo – Demokratično fronto žena (DFŽ) ».Bistvo napovedanih protestov 

                                                
197 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona (26.8.1946) 
198 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona (14.2.1947) 
199 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (22.8.1947) 
200 PAM, Zapisnik seje organizacijskega sekretariata pri OK KPS Radgona, šk. 3 (27.11.1947) 
201 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.5.1948) 
202 PAM, Zapisnik seje člnov in kandidatov OK KPS Radgona, šk. 4 (28.10.1948) 
203 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 5 (14.2.1949) 
204 PAM, Zapisnik seje brigadnega biroja KPS Radgona, Mlinarsko, šk. 5 (22.5.1949) 
205 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona (27.8.) in Zapisnik plenarne seje OK KPS Radgona, šk. 5 (23.9.1949)  
206 PAM, Zapisnik seje okrajne partijske konference v Radgoni, šk. 5 (13.10.1949)  



 182 

je bilo. ker je Mednarodna demokratična federacija žena odklonila udeležbo predstavnic 

jugoslovanskih žena na seji v Moskvi, zaradi spora z Infombirojem 207.   

Konec decembra 1949 je OK KPS Radgona zelo kritično in podcenjevalno ocenil 

aktivnosti AFŽ, » saj organizacija sploh ne dela nič na študiju, saj se ženske ukvarjajo le z 

vkuhavanjem zelenjave, v priprave na Novoletno jelko in slično »208..  

Spomladi 1950 je AFŽ, njena sekretarka Marija Levar, dobila od OK KPS Radgona 

nalogo, da je bila imenovana v komisijo za pripravo plana, kako zagotoviti zadostno število 

(370) brigadirjev za načrtovane akcije sečnje lesa na območju Slovenjgradca in 

Dravograda209.  

Do poletja 1950 je AFŽ, kot je OK KPS Radgona poročala Julka Žalec, izvedla volitve 

v 56 odborih, potrebno jih bo še izvesti v 12 odborih. Volilna udeležba je bila zelo nizka, od 

30 - 60 %210 .  

Ob vsesplošni racionalizaciji oz. zmanjševanju delovnih mest v okrajni upravi, poleti 

1950 , je le - ta doletela tudi AFŽ. Njena predsednica Julka Žalec je bila premeščena v KDZ 

(kmetijska delovna zadruga) Lutverci 211, Marija Levar (sekretarka) pa na OLO kot 

poverjenica za socialno skrbstvo212 .   

V novembru 1950 se je do tedaj dokaj neopazna AFŽ ponovno okrepila, ko se je 

Marija Levar vrnila z zveznega kongresa AFŽ, ki je bil v Zagrebu213.  

V celotnem obravnavanem obdobju (1945 – 1950) je bila vloga AFŽ v okraju dokaj 

obrobna, omejena na posamezne aktivnosti ob volitvah, članstvu njenih vodilnih v raznih 

komisijah OK KPS Radgona in predvsem na delovanje po vaseh s kmečkimi ženami. Sam 

odnos OK KPS Radgona do te organizacije je bil podcenjevalen saj organizaciji kot taki in 

njenim akcijam ni dajal ravno visokih političnih ocen. 

 

4. 1. 6. 3. Zveza borcev (ZB) 

 

Organizacijo Zveze borcev srečamo v dokumentih OK KPS Radgona presenetljivo 

pozno,šele v začetku leta 1947. To je leto dni po organizirano izvedeni kolonizaciji v Apaški 

                                                
207 PAM, Zapisnik seje okrajne partijske konference sekretarjev osnovnih partijskih organizacij, šk.5 
(28.10.1949)  
208 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 5 (24.12.1949) 
209 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (25.4.1950) 
210 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 8 (22.6.1950) 
211 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (8.7.1950) 
212 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (9.7.1950) 
213 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (11.11.1950) 
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dolini. Ker je bila večina kolonistov borcev NOV ali njihovi družinski član,je ob dejstvu, da 

na tem apaškem območju ni bilo domačih bivših borcev, bila dana realna možnost za 

postavitev močne organizacije borcev.   

Februarja 1947 je OK KPS Radgona ocenil, » da je partija v našem okraju ideološko 

slaba, ker so večinoma člani bivši borci, ki pa nimajo zadostne politične in ideološke 

podlage«214 . To je bila kar huda obtožba , ki pa ni sprožila nobene reakcije pri borcih in 

organizaciji v celotnem okraju.  

Novembra 1947 je v Zvezi borcev je bilo vpisanih že okoli 500 članov215.  

Poleti 1948 se je OK KPS Radgona zavzel za poživitev delovanja vseh množičnih 

organizacij, še posebej Zveze borcev, saj je menil, » da se vloge Zveze borcev v okraju skoraj 

ne čuti ». in naj se mora zato sklicati nov okrajni odbor te organizacije216 .  

V jeseni 1948, ko je bila pri OO OF ustanovljena agitprop komisija, je med 6 člani bil 

tudi Marjan Mažgon, predstavnik Zveze borcev217.  

Zaradi mnogih organizacijskih in političnih vzrokov (odsotnost članov OK na gozdnih 

in frontnih akcijah, slaba povezanost OK z drugimi množičnimi organizacijami, 

informbirojevski čas, itd.) se je OK reorganiziral, pa tudi v drugih organizacijah so se izvršile 

kadrovske spremembe. Tako je bilo julija 1949 načrtovano tudi novo vodstvo Zveze borcev. 

Zlato Pavlica bi postal predsednik, Franc Bončina sekretar in Ivo Arzenšek pomočnik 

sekretarja218, ki pa se je delno spremenilo, ker je bil naslednji mesec načrtovani sekretar Franc 

Bončina premeščen na UDV v Maribor. Nadomestil naj bi ga Alojz Škrinjar219, ki pa ni 

sprejel ponujene službe220.ter je končno v sredini oktobra tako postal novi okrajni sekretar 

Zveze borcev Julij Galičič221.   

Julij Galičič, spomeničar iz leta 1941 in član KPS, je bil v začetku leta 1950 

disciplinsko obravnavan na OK KPS Radgona, a so se zanj in še za tri druge odločili za » 

ponovne pretrese v osnovnih organizacijah, na OK ali oblastnem komiteju v Mariboru »222.  

V februarju 1950 je OK KPS Radgona v vsesplošni predvolilni kampanji (volitve v 

zvezno skupščino) od Zveze borcev, kot tudi od ostalih množičnih organizacij zahteval, da 

                                                
214 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.2.1947) 
215 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.11.1947) 
216 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (2.8.1948) 
217 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 4 (17.11.1948) 
218 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (12.7.1949) 
219 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (27.8.1949) 
220 PAM, Zapisnik plenarne seje OK KS Radgona, šk. 5 (23.9.1949)  
221 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (15.10.1949) 
222 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.1.1950) 
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izvedejo svoja plenarna zasedanja ter tako politično podprejo kampanjo in same volitve v 

mesecu marcu223.  

Ko se je začela, poleti 1950, načrtovati decentralizacija okrajne uprave in množičnih 

organizacij, je OK KPS Radgona na okrajni odbor Zveze borcev (OOZB) planiral 

prerazporediti iz okrajne uprave Alojza Markona224.  

Na okrajni partijski konferenci, v Gornji Radgoni, 21. oktobra 1950, je Marija Levar, v 

popoldanskem delu konference diskutirala o množičnih organizacijah in predstavila tudi 

delovanje Zveze borcev, a le zelo na splošno225 .  

Vloga in predvsem vpliv Zveze borcev v okraju sta bila dokaj skromna, saj je OK KPS 

Radgona na organizacijo gledal kar mačehovsko, čeprav so bili v obeh organizacijah člani 

KP, tudi borci NOV in nosilci spomenice iz leta 1941 (npr. Zlato Pavlica, Jernej Avsec). 

Jasno se je videl patronat OK KPS Radgona nad organizacijo v celoti, pri kadrovanju in 

njenem političnem delovanju, ki pa je bilo kljub številčnemu stanju, predvsem v Apaški dolini 

med kolonisti,dokaj šibko in brez primernega in pričakovanega političnega vpliva.  

 

4. 1. 7. Volitve v okraju Gornja Radgona 

 

4. 1. 7. 1. Volitve v Osvobodilno fronto (OF) in Krajevne ljudske odbore (KLO)  

 

Eden od pogojev za delovanje Osvobodilne fronte (OF) na terenu v radgonskem 

okraju je bila tudi njena formalna organiziranost .V septembru 1945 je bilo v okraju 

razdeljenih okrog 13.000 prijavnic za vpis v OF. Odmev med prebivalstvom je bil dokaj 

skromen, saj je bilo vrnjeno izpolnjenih in podpisanih le okrog 3.000 obrazcev. Zato so 

sklenili v okrajni OF, da se mora okrepiti politično delo na terenu okrog Sv. Benedikta, Sv. 

Ane in Marije Snežne, » kjer je zaradi reakcionarne propagande ljudstvo zapeljano »226. 

Število vpisanih oseb v OF se je do poletja 1946 dvignilo že na 11.000 članov in 10.000 jih je 

tudi že dobilo članske izkaznice.227.  

Posebnost delovanja OF v okraju od maja 1945 dalje je bila tudi v tem, da je bila 

smatrana OF kot oblastni faktor, KP pa kot politični, čeprav je dejansko v praksi bilo oboje 

povezano in je KP imela vse niti nove oblasti v svojih rokah.  

                                                
223 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (19.2.1950) 
224 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (9.7.1950) 
225 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference za okraj Radgona, šk. 6 (21.10.1950) 
226 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 1 (.8.9.1945) 
227 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (29.7.1946) 
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Tako imamo dvojnost organov (odbori OF in KLO ter Okrajni odbor OF in OK KPS 

Radgona). Ta dvojnost je bila tudi del politične taktike, ki jo je nova oblast morala formalno 

prikazovati do proglasitve republike novembra 1945, glede na sporazum Tito - Šubašič.  

OF na terenu se je aktivno vključila v volitve v odbore OF. Aprila 1947 je OK KPS 

Radgona ocenil rezultate volitev v odbore OF; 17 vaških odborov je volilo 100 %, 6 do 99 % , 

največ odborov pa od 95-100 %. Predlagan je bil » zaradi požrtvovalnosti pri delu na terenu » 

Milan Kocuvan za kandidata okrajnega odbora OF Radgona a še brez določene funkcije v 

njem228.  

Ko je OK KPS Radgona maja 1947 ocenjeval posamezne odbore OF v okraju je 

najslabše ocenil odbore OF v Gornji Radgoni, Kupetincih in Župetincih229.  

Poleti 1947 je OF v okraju bila organizirana že v 66 odborih OF230.  

Za volitve v KLO, ki so se približevale, je OK KPS Radgona v sredini oktobra 1947 

napovedal, » da bodo kandidatne liste postavljali člani komiteja skupno z aktivisti….pa tudi 

volilne komisije bodo sestavljali člani komiteja «. Komite je v komisijo, ki bo materialno 

nagradila najboljše pridelovalce krompirja v akciji odkupa le-tega, imenoval Ivana Štrafelo – 

Dona.. O OF se je v zadnjem času v OK zelo malo razpravljalo, le članarina se je dvignila na 5 

din na člana, a bo z bližajočimi volitvami v KLO njena uradno proklamirana vloga zopet 

porasla231.  

OK si je za volitve v KLO zadal naslednje naloge:232  

»Zbrati moramo vse argumente, da bomo lahko tolkli reakcionarne elemente 

vsidrane v krajevnih ljudskih odborih. Pri tem se moramo nasloniti na OF, ki mora 

zato biti politično   

pripravljena, imeti mora jasno politično perspektivo ter politično podporo najširših   

ljudskih množic, 

1. Z dobro politično predpripravo bomo izvršili temeljito diferenciacijo na 

terenu in socialno šibkejšim slojem zagotovili močnejšo udeležbo v ljudski oblasti. Da 

bomo to dosegli moramo biti v stalni politični ofenzivi, 

2. Za čim večjo aktivizacijo celotnega terena bomo postavili čim več 

kandidatov, s potrebnim številom kandidatov, 

                                                
228 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (22.4.1947) 
229 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (29.5.1947) 
230 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (9.7.1947) 
231 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (11.10.1947) 
232 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (16.10.1947) 
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3. Preko masovnih organizacij bomo zbrali čim več prostovoljnih 

prispevkov za okrajni volilni fond. Uspeh v tem nam bo kažipot naše politične ofenzive, 

4. Agitprop komisija naj vsemu temu delu daje potrebne smernice ter 

mora biti največja upora pri volitvah obema volilnima komisijama.« 

OK je sestavil volilni komisiji, okrajno državno in volilno komisijo pri Okrajnem 

odboru OF. 

Okrajno državno volilno komisijo so sestavljali: 

Predsednik: Franc Gobar, sodnik okrajnega sodišča v Radgoni, 

Tajnik: Robert Štampar, posestniški sin, tedaj uslužbenec na notranjem odseku v G. 

Radgoni, 

Člani: Peter Kociper, učitelj, tedaj šolski nadzornik Radgona, Ivan Kovačič,delavec 

v opekarni v Radgoni in Mirko Presinger, uslužbenec na finančnem odseku OLO,   

Namestniki posameznikov v okrajni državni komisiji so bili:  

Namestnik predsednika: Franc Gorenc, predsednik okrajnega sodišča v Radgoni,  

Namestnik tajnika: Ivan Štrafela, elektrotehnik, tedaj personalni referent na OLO 

Radgona,  

Namestniki članov: Betka Korelc, kmečka hči, tedaj uslužbenka OSS Radgona, 

Rezka, Turk   

trgovska pomočnica,tedaj uslužbenka na OLO Radgona in Ivan Duh, mali kmet v 

Orehovcih   

Izmed članov komisije je bil Peter Kociper član OK, Robert Štampar član KP,Mirko 

Presinger pa kandidat KP, od namestnikov so bili člani KP: Ivan Štrafela, Rezka Turk in 

Betka Korelc.  

Volilno komisijo pri Okrajnem odboru OF so sestavljali:  

Predsednik: Jože Bezjak, učitelj na gimnaziji v Gornji Radgoni,  

Tajnik. Valter Potočnik, pravni referent na OLO Radgona,  

Člani:  

1..Franc Borko, učitelj, sedaj pomočnik poverjenika prosvetnega odseka OLO 

Radgona,  

2. Peter Kociper, učitelj, sedaj okrajni šolski nadzornik OLO Radgona,  

3. Janez Lavtar, šofer, sedaj pooblaščenec UDB za okraj Radgona,  

4. Ivan Kovačič, tekstilec, sedaj referent za delovne odnose na OLO Radgona,  

5. Alojz Juršič, delavec, sedaj zaposlen pri okrajnem gradbenem podjetju Radgona,  

6. Franc Kosar, dijak, sedaj predsednik načrtne komisije,  
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7. Marija Celec, uslužbenka OLO Radgona,  

8. Milan Kocuvan, šolski upravitelj v Gornji Radgoni,  

9. Marjan Metljak, uslužbenec notranjega odseka za okraj Radgona,  

10. Tilka Kukovec, uslužbenka pri okrajnem odboru LMS Radgona,  

11. Viktor Makovec, pomočnik poverjenika soc.- zdravstvenega .odseka pri OLO 

Radgona,  

12. Ciril Knez, uslužbenec na OLO Radgona,  

13. Berta Kovič, učiteljica v Slatina Radencih,  

14. Janko Strajnšak, trgovec, tedaj predsednik OLO Radgona,  

15. Marica Polanec, kmetica v Sv. Benediktu in  

16. Zora Kovačec, zasebnica v Gornji Radgoni.   

Obe volilni komisiji sta bili pozvani, da se v soboto 18. oktobra 1947 ob 15. uri » 

udeležita študija zakona o volitvah v KLO ».  

OK si je za predvolilno kampanjo zadal še dodatne politične usmeritve in zadolžitve: 

1.» Postaviti moramo krajevna gospodarska podjetja na zdravo bazo. Do sedaj 

volivci niso imeli v njih nobene kontrole. Pri ustanavljanju niso imeli pravilne 

orientacije,  

2. Misliti moramo na ustanavljanje manjših podjetij, ki morajo postati nova 

baza finančne politike KLO,  

3.Ugotavlja se,da danes lokalna gospodarstva niso urejena,ker nismo dali 

ljudskim odborom prostih rok,niti pri pobiranju samoprispevkov,  

4 .Plani sicer predvidevajo le povečanje že obstoječih podjetij. Plani niso bili 

sestavljeni v smeri potrošnje, sestavljalci niso iskali potrebne orientacije »233.  

Glede bližnjih volitev so Viktorja Avblja, člana plenuma CK KPS, na seji OK KPS 

Radgona v novembru 1947, informirali, da je bilo je do sedaj na terenu preko 300 sestankov, 

da je tam dnevno 70 aktivistov in da bo do 50 % predstavnikov KLO pri teh volitvah 

zamenjanih. OK je Avblju predstavil nalogi obeh komisij; tehnično delo je prevzela državna 

volilna komisija, do čim je politično delo opravila okrajna volilna komisija OF Avbelj jih je 

podprl z zahtevo, » da manjšemu človeku,viničarju, delavcu moramo zagotoviti udeležbo v 

ljudski oblasti »234.  

Za volitve je OK razdelil okraj na devet območij in zadolžil naslednje osebe: Sv. Ana 

(Franc Mišič), Sv. Benedikt (Stanislav Škof), Radgona (Janko Strajnšak), Ščavnica (Janez 

                                                
233 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (16.10.1947) 
234 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.11.1947) 



 188 

Lavtar), Velka (Alojz Markon), Sv. Anton (Dušan Mrak), Negova (Peter Kociper) in Sv. Jurij 

ob Ščavnici (Franc Borko). Za logistiko sta bila zadolžena Zadravec in Dušan Mrak235.  

Z kandidatnimi listami za nove volitve v odbore OF, marca 1949, pa se je zamujalo v 

kar desetih odborih: Andrenci, Benedikt, Drvanja, Hrastje Mota, Galušak,Očeslavci, 

Stavešinci, Zgornja in Spodnja Velka ter Trate. Za volitve je bil sprejet strogo zavezujoč 

sklep, da morajo biti volilni lističi pripravljeni do 25. marca 1949. Tajnica volilne komisije je 

postala Anka Gerič, ker so Toneta Jakopiča odstavili kot predsednika volilne komisije. 

Nadomestil ga je Milan Klemenčič s še tremi člani in tremi kandidati OK KPS Radgona. Tone 

Jakopič je sicer še ostal član volilne komisije. Prav Jakopiča so najverjetneje v OK kaznovali 

s temi ukrepi, saj je že večkrat zamudil (tudi do 30 minut) na seje OK KPS Radgona, kot tudi 

še člana Franc in Jože Kovačič236.  

Rezultate volitev v odbore OF je OK KPS Radgona ocenil boljše kot za okrajno 

skupščino. Tako splošne ocene o volitvah OK še ni dal nikoli, saj ni komentiral prav nič 

drugega v zvezi z njimi. Morda je bil vzrok v tem, da se je zelo intenzivno ukvarjal z 

zadružništvom. Z volitvami je OK KPS Radgona želel » dokazati, da vse klevete informbiroja 

in druge parola nimajo nobenega pomena v naši državi «237  

V KLO je bilo od 331 odbornikov le 51 članov in kandidatov KP, iz vrst mladine je 

bilo izvoljenih le 5. Na vaseh je bilo od 116 kandidatov le 43, vsi ostali so bili iz okrajnega 

središča. 

V leto 1948 je OK KPS Radgona krenil zelo ofenzivno ter označil sedanji OLO za 

slabega, ker večina odbornikov nasprotuje davkom,« ker so mnogi med njimi večji kmeti in 

špekulanti ».OK je že začel » s potrebno čistko aparatov ». Nove KLO je označil, da so 

mnogo boljši od prejšnjih. Proti zadružništvu so se pojavljale parole, izvirajoče iz Avstrije, v 

okolici Hrastje Mote, Jurija in Benedikta238.  

Čez dobro leto, marca 1949, ko so se pripravljale nove volitve v odbore OF v okraju, 

se je zamujalo z kandidatnimi listami v kar desetih odborih: Andrenci, Benedikt,Drvanja, 

Hrastje Mota, Galušak, Očeslavci, Stavešinci, Zgornja in Spodnja Velka ter Trate.  

Za volitve je bil sprejet strogo obvezujoči sklep, da morajo biti volilni lističi 

pripravljeni do 25. marca. Tajnica volilne komisije je postala Anka Gerič,Toneta Jakopiča so 

odstavili kot predsednika volilne komisije, je pa ostal še član komisije. Nadomestil ga je 

Milan Klemenčič ter še trije člani in trije kandidati OK KPS Radgona. Prav Jakopiča so 
                                                
235 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (30.11.1947) 
236 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (12.3.1949) 
237 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (3.3.1949) 
238 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.1.1948) 
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najverjetneje v OK kaznovali s temi ukrepi, saj je že večkrat zamudil, tudi do 30 minut, na 

seje OK, kot tudi še Jože in Franc Kovačič239 .  

V KLO je bilo od 331 odbornikov le 51 članov in kandidatov KP, iz vrst mladine je 

bilo izvoljenih le 5 kandidatov. Na vaseh je bilo od 116 kandidatov le 43, ostali pa v okrajnem 

središču240.  

Ko je Branko Zadravec, tajnik OLO, komentiral socialno sestavo novoizvoljenih KLO 

in predvsem manjše število članov KP v njih, je njihovo delovanje označil, češ » …iz tega 

jasno izhaja zakaj KLO pri svojem vsakdanjem delu toliko grešijo «. Kritično je bilo v 

diskusiji na OK KPS Radgona omenjeno, » da je v KLO Podgorje njegov predsednik kulak ». 

Tudi Jože Srpčič se je zavzel za koordinirano delo kontrolne komisije, članov KP in KLO, ker 

» zavedajoč se pri tem dejstva, da oblastni forumi obilice nalog brez pomoči in podpore s 

strani članov Partije ne bodo mogli dosledno izvajati »241.  

Za volitve v KLO, v jeseni 1949, se je OK KPS Radgona ponovno zelo angažiral, saj 

je ugotovil, da so bili že predlagani kandidati povsod, razen za KLO Ledinek in Lutverci. OK 

je postavil tim. žensko kvoto za postavitev kandidatnih list, saj bo moralo biti na listi kar 

tretjina žensk. Ženske kandidatke se naj postavijo kar na prva mesta, da bi se potem izvolilo 

vsaj 30 % žensk242.  

Za volitve v KLO so postavili v OK kriterije za kadrovsko zasedbo mest, ko so 

razdelili KLO po njihovi velikosti (število prebivalcev) v tri skupine:  

Prva skupina (do 600); tajnik, administratorka, predsednik z nagrado,  

Druga skupina (600-1700); plačan tajnik in predsednik, 1-3 administratorke ter 

poverjenik in dva nagrajena,  

Tretja skupina (nad 1700); plačani predsednik, tajnik, 1-2 plačana poverjenika ter 1-7 

administrativnih moči243.  

Za volitve v KLO sta OK in njegov biro začela z intenzivnimi pripravami in sta za 

prihodnje načrtovala zbiranje kandidatov po partijski in frontni liniji. Postavila se bo » 

politična volilna komisija pri OO OF », ki bo imela 25 članov, za kar bo odgovoren njen 

sekretar Bela Rodi244.  

Volitve v KLO (Drvanja, Galušak, Dražen Vrh, Benedikt, Andrenci), o katerih so 

poročali člani OK KPS Radgona, so potekale dokaj mirno a tudi z nagajanjem krajanov (npr. 
                                                
239 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (18.3.1949) 
240 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk.5 (4.5.1949) 
241 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference,šk. 5 (13.10.1949) 
242 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (16.11.1949) 
243 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (18.11.1949) 
244 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (15.10.1949)  
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v Andrencih, kjer » se je šlo štirikrat po eno žensko in je izjavila, da ne pride prej kot ob 

sedmi uri zvečer ! »). V II. volilni enoti v Stanetincih in Lokavcih » je imelo 100 % vse v 

skrinjici brez liste« a so pa v Janževem Vrhu volitve končali« že po dveh urah od odprtja 

volilnega mesta »245.  

Ob koncu leta je OK analiziral rezultate volitev v KLO in pregledal gospodarske 

dosežke tega leta, ob prisotnosti Simoniča, člana oblastnega komiteja KPS Maribor.  

Na območju » centra Cerkvenjak » (KLO Andrenci, Brengova, Cerkvenjak, Cogetinci) 

je partijska organizacija bila le v Cerkvenjaku, » kjer drži situacijo v svojih rokah «.Najslabše 

so volitve izpadle v KLO Brengova, kjer je bilo precej velikih kmetov, ljudje so precej 

abstinirali volitve » saj od volitev ne dobimo ničesar », v Andrencih se jehovska družina sploh 

ni udeležila volitev. Volivci so v tem centru v glavnem volili protikandidate, tudi zaradi 

močnega delovanja reakcije in vpliva njihovih sovražnih parol.  

V » centru Ivanjci », ki ga je OK konstantno označeval za kulaško vas, je bila udeležba 

skoraj povsod 100 %, rezultati pa pričakovano slabi, predvsem v Kunovi, zaradi slabe volilne 

komisije, saj je bilo v skrinjici brez liste precejšnje število kroglic «. V tem centru je bil 

rezultat slab tudi zaradi tega, kot je menil OK KPS Radgona,ker tu še ni delovala partijska 

organizacija.  

V » centru Negova » je bil opazen izreden vpliv župnika Granfole, » ki je sicer član 

OF in Ciril- Metodovega društva246, a izvaja na terenu politiko Vatikana «. Najslabši rezultat 

je bil v Radvencih – Lokavcih, z veliko kroglic v skrinjici brez liste. Po mnenju OK je na 

slabe rezultate v tem centru vplivala tudi delitev blaga v KZ Ivanjci, » ki so ga dan pred 

volitvami delili drugače kot sta naredila razdelilnik odbor OF in KLO «.  

V » centru Kapela «, kjer je po oceni OK « obstajal močni državni in zadružni sektor«, 

s pravkar ustanovljeno KOZ v Rožičkem Vrhu, bi morali biti rezultati boljši,« a so tamkajšnji 

poljski delavci imeli premalo politično-vzgojnega dela ». Volivci so prihajali na volišča brez 

posebnega prepričevanja, se je pa čutil močan vpliv kapelske duhovščine (salezijanci) in » 

nekaterih razrednih nasprotnikov iz Stanetinec »,  

V » centru Radenci » (KLO Radenci, Šratovci-Mele in Hrastje Mota) so volitve 

relativno dobro uspele., najslabše v Hrastje Moti, » kjer prevladujejo izrazito kulaški elementi 

                                                
245 PAM, Zapisnik organizacijskega sestanka osnovnih organizacij pri OK KPS Radgona, šk. 5 (14.12.1949) 
246 Ciril-Metodovo društvo je bilo društvo katoliških duhovnikov, ki jih je KP oz. UDV vključila z namenom, da 
bi  
 postali nekakšen » trojanski konj » v katoliški cerkvi na Slovenskem. Več o tej organizaciji glej tudi v poglavju  
 Katoliška cerkev in KP v okraju Gornja Radgona  
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«. OK je ocenjeval, da, ker je teren blizu meje » je precej primerov sodelovanja z bando « in 

so volivci bili pod vplivom sovražnih parol (» kandidati so mladi in otrok ne bomo volili ! «).  

V » centru Gornja Radgona » so volilni rezultati bili dobri v samem trgu, med 

najslabšimi v vsem okraju pa na Spodnji Ščavnici. Na to sta vplivala zemljiška komasacija oz. 

zložba parcel, podobno kot v Orehovcih, in pa predvsem » podtalno delovanje radgonske 

duhovščine ». Na tem celotnem območju se je čutil tudi splošen odpor proti zadružništvu, a je 

le bila uspešno ustanovljena nova KOZ.   

V » centru Benedikt « je bila izredno dejavna reakcija, tamkajšnji župnik je pozival 

volivce » da volite v črno skrinjico «, pri Treh kraljih so se pojavili ročno pisani plakati, ki pa 

jih je okraj ni aktiv partije pravočasno odstranil in » so volitve sorazmerno dobro potekale «.   

V » centru Ana » (KLO Ana, Zgornja Ščavnica, Ledinek, Žice) je bila velika 

abstinenca volivcev do 15. ure , »ko še ni nihče glasoval «. Za glavnega krivca slabših 

volilnih rezultatov je  

OK okrivil » kulaško - klerikalno usmerjene elemente «, a je bil na splošno kljub » 

težki situaciji okrajni partijski aktiv uspešen ».  

Volitve so v ostalih centrih (Velka, Trate, Stogovci in Apače) potekale » brez nekih 

posebnih težav », le v centru Trate oz. Dražen Vrh je s pomočjo reakcije bilo » veliko kroglic 

v črni skrinjici » in v » tem KLO kandidata, člana KP, nista dobila niti enega glasu ».  

Končni zaključek volitev je pokazal da » je OK situacijo na dan volitev v okraju 

popolnoma obvladal «. Partijske organizacije so si pri volitvah medsebojno pomagale, 

posebej so nudile največ pomoči organizacije iz Apaške doline. Pozitivno je OK ocenil vlogo 

učiteljstva, pionirske organizacije247, manj pa je bil zadovoljen » s sodelovanjem mladine 

(Benedikt) in množičnih organizacij ».   

Kritično in samokritično je oceno podala še tudi agitprop komisija pri OK KPS 

Radgona, ko je Milan Klemenčič omenil, da so sicer uporabljali vse » izrazite prijeme 

agitacijske propagande «, a se je premalo poudarilo vlogo lokalnega tiska, kjer so se 

dopisniki premalo vključevali v poročanje.  

Simonič je poudaril, da morajo imeti novo izvoljeni KLO » svojo gospodarsko bazo, 

saj se bo tako pri ljudeh pokazal drugačen odnos do zadružništva in komunalnega 

gospodarstva nasploh ». Postavil je KLO politično in pedagoško preizkušeno formulo, » da je 

potrebno dajati slabšim odbornikom najtežje naloge, na katerih se naj pokažejo in utrdijo «. 

Posebej je izpostavil Simonič teren okoli Velke, » ko je narod med NOB sodeloval s 

                                                
247 Zveza pionirjev Slovenije (ZPS) je bila ustanovljena leta 1947 kot del Zveze pionirjev Jugoslavije..Pionir je  
 postal učenec osnovne šole, ko je dopolnil 7 let starosti na svečanosti ob Dnevu republike, 29. novembra. 
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partizani, kar je bil redek primer v Slovenskih goricah«, je pa na teh volitvah sorazmerno 

slabo volil » ker se s temi ljudmi ni dovolj delalo, saj je to v večini samo vaški proletariat »248.  

Lanskoletne volitve v KLO so bile tudi v začetku leta 1950 aktualna tema političnega 

analiziranja v OK KPS Radgona. Če so bile volitve v Lutvercih takrat končane že zjutraj ob 

pol sedmi uri (!?), je bil v bližnji Nasovi največji odstotek kroglic v črni skrinjici, za Ivanjce 

pa se je že vedelo, da bo rezultat slab, » ker je to kulaška vas «. Od 581 izvoljenih kandidatov 

je bilo izvoljenih prvih kandidatov 361 in drugih 220. Od skupnega števila kandidatov v 

okraju je izpadlo kar 25 % komunistov, npr. v Lutvercih in Lokavcu, povsod po dva. V domu 

za onemogle na Tratah je bilo kar 53 kroglic v črni skrinjici, kar je OK čudilo a pravega 

vzroka za to ni mogel ugotoviti.  

V družbi je negativno odmeval incident, ki ga je sprožil Rudi Švajger, uslužbenec 

notranjega odseka pri OLO Radgona, ko je vinjen prišel v opekarno v Črešnjevce pri Radgoni 

in delavce v sindikalni dvorani nadlegoval » z aretacijami in legitimiranjem ».  

OK KPS Radgona je ugotavljal, da so vzroki slabih rezultatov na volitvah bili trije:.«1. 

diferenciacija na vasi, 2. pomanjkljivo politično delo, ker je bil teren pred volitvami zelo 

razpršen in 3. vpliv razrednega sovražnika, ki se v pretežni meri poslužuje duhovščine in 

izrablja situacijo nastalo v zvezi z informbirojem »249.  

Nove volitve v odbore OF so bile v radgonskem okraju napovedane za 19. november 

1950 a je politična situacija bila precej slaba, predvsem na območju, kjer je že tradicionalno 

bilo veliko reakcije (Ana, Spodnja Ščavnica, Ivanjci, Stavešinci, Grabonoš in okolica Vidma. 

Zadeva je še bila toliko bolj kritična saj OO OF že dalj časa ni imel zaposlenega sekretarja, 

zato je OK KPS Radgona na ves teren poslal svoje člane, da so sodelovali v smislu 

predvolilne kampanje250.  

Politična aktivnost OK je pred volitvami v odbore OF močno naraščala. V Sovjaku je 

bila ustanovljena osnovna partijska organizacija, sekretar je postal Jakob Kreft251.  

Še dan pred volitvami je partija zahtevala, da » rezultat na volitvah ne sme biti izpod 

94 % udeležbe« in » da je treba zaostriti borbo » v izrazito reakcionarnih centrih kot npr. 

Cerkvenjak, kjer so špekulanti in sabotira celoten KLO, v vsem okraju pa je potrebno, da OK 

bolj poglobljeno dela z mladino«, ker ni bil najbolj zadovoljen z delom Jožeta Filipana iz OK 

LMS252   

                                                
248 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, št- 6 (5.1.1950) 
249 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (5.1.1950) 
250 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona,šk. 6 (4.11.1950) 
251 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (11.11.1950) 
252 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (18.11.1950) 
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OK KPS Radgona je glede na energijo, ki jo je vložil v času pred volitvami v odbore 

OF, dokaj formalno obravnaval rezultate volitev. Tudi oblastveni komite KPS Maribor je 

ocenjeval, » da bodo volitve v OLO bolj trde kot v OF, ker so tudi povsem drugega značaja 

»253.   

4. 1. 7. 2. Volitve v Okrajni ljudski odbor Radgona (OLO)  

 

Že omenjena dvojnost določenih organov (OF in KP) v obdobju do proglasitve 

republike v novembru 1945 se je pokazala v septembru, ko je bil uradno sestavljeni novi, 13 

članski Okrajni odbor OF ( OO OF) za radgonski okraj. Sestavljali so ga naslednji člani:  

Jože Rajšter (strojni tehnik), Branko Zadravec (uradnik), Janko Strajnšak (mali 

trgovec), Boris Dernovšek (strojni diplomirani tehnik), Anica Štampar (kmečka hči), Iljaž 

Rezka (trgovska pomočnica), Jože Uran (učitelj), Avgust Šajnovič (cestni nadzornik), Ciril 

Grosičar (uradnik),Franc Kosar (študent), Bela Rodi (trgovski pomočnik), Anton Jelen 

(uradnik) in Marica Polanec (srednja kmetica). Iz OO OF so bili zamenjani Alojz Rižnar, 

Franc Petek in Sršen Jožica, vključena pa Bela Rodi in Marica Polanec254.  

V oktobru 1945 je bil OO OF nekoliko spremenjen, številčno povečan na 16 članov in 

vključeni so bili novi člani:Anton Markovič, Jerica Šenveter, Anton Adamič in Milan Zinauer 

(sodnik), zamenjani pa so bili Anton Jelen, Franc Petek in Jožica Sršen255.  

Po volitvah v konstituanto, novembra 1945, je OO OF dokaj sameval in ga je OK KPS 

Radgona »prebudil » oz. potreboval šele poleti 1946. OK KPS Radgona je namreč sklenil, da 

se naj za predsednika okrajnega NOO oz. OLO izvoli Franca Levarja, kmeta in kolonista iz 

Gornje Radgone, » ki je dober partijec in ima splošen ugled med ljudmi«. V okrajni odbor OF 

se je nameravalo sprejeti kolonistko Vido Hriblan256.  

V leto 1948 je OK KPS Radgona krenil zelo ofenzivno ter označil tedanji OLO za 

slabega, ker večina odbornikov nasprotuje davkom, » ker so mnogi med njimi večji kmeti in 

špekulanti«257.  

Za volitve v OLO je bila imenovana okrajna volilna komisija, ki jo je vodil Ciril Knez 

(predsednik okrajnega sodišča) s tajnikom Valterjem Potočnikom (pravni referent na OLO) 

ter namesto Ivana Kovačiča je bila imenovana Zofka Jakopič. V OLO bo izvoljenih 50 

                                                
253 PAM Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona , šk. 6 (2.12.1950) ; izjava Toneta Trudna 
 
. 
254 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 1 (8.9.1945) 
255 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 1 (oktober 1945) 
256 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (29.7.1946) 
257 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.1.1948) 
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odbornikov, s prav toliko volilnih enot in 104 volišč. Kandidati so v glavnem že predvideni in 

» jih bi dokončno določil OK KPS Radgona sam ». Okrajno volilno komisijo OF bo vodil 

Franc Borko.   

V času pred temi volitvami se bo začela tudi akcija graditve 20 zadružnih domov, kar 

je bila nedvomno pretirana predvolilna parola KP in OF, realnost pa nekoliko drugačna258.  

Pred volitvami je OK ponovno opozoril na pojavljanje sovražnih parol na terenu ( » 

tretja svetovna vojna bo! «), napad na zadrugo v Sovjaku, povečano aktivnost katoliške 

cerkve z misijoni pri Antonu in pripravljanjem pri Kapeli, kar » vse vodijo Patri od Sv. 

Trojice«. Sprejet je bil sklep, da je potrebno » delo duhovščine kontrolirati in zasledovati 

njihove sestanke, odkrivati kraje oziroma hiše, kamor duhovniki zahajajo ter razkrivati jih kot 

eksponente Vatikana ».Pred volitvami v OLO je OK razdelil teren na 11 centrov in za njih 

zadolžil člane okrajnega odbora OF. Peter Kociper, organizacijski sekretar OK in okrajni 

šolski nadzornik je opozoril na dejstvo, da imajo šoloobvezni otroci viničarjev » pomanjkanje 

v hrani in oblačilih ter da vidno hirajo in dosegajo slabše uspehe«, kar je politično gledano 

slabo v času pred volitvami v OLO259.  

Volitve v OLO so prinesle » zadovoljive rezultate«. Reakcija se je sicer umaknila v 

ozadje a » bo v pomladi zopet prešla v ofenzivo ». Ob volitvah so se pojavile grožnje kmetom, 

ki bi prodajali državi po vezanih cenah, predvsem na območju od Gornje Radgone do Melov, 

Šratovc, Radenc in Hrastje Mote. V Okoslavcih je zmagala » črna skrinjica brez liste«, kamor 

je metala reakcija svoje glasove. Kdo je organiziral » ljudstvo proti naši liniji bo potrebno 

nujno raziskati. Tudi procesija v Gornji Radgoni je bilo delo cerkvene reakcije, čeprav je 

imela manj pompa kot prejšnje leto ob istem času »260  

Priprave na okrajno skupščino so se začele v začetku aprila 1948. Zasedanje bo v 

prosvetnem domu z dnevnim redom, » kot ga je nakazal Prezidij Skupščine LRS ». Za člane 

izvršnega odbora (ILO) je OK predvidel naslednjo listo 14 kandidatov: 

1. predsednik – Stanislav Škof, sekretar OK KPS Radgona, 

2. podpredsednik - Janko Strajnšak, 

3. tajnik – Branko Zadravec, 

4. poverjenik za kmetijstvo – Franc Levstik, 

5. poverjenik za trgovino – Ivan Štrafela, 

6. poverjenik za delo – Tone Jakopič  

                                                
258 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (9.2.1948) 
259 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.3.1948) 
260 PAM, Zapisnik,seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.4.1948) 
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7. načrtna komisija – Franc Kosar – Matija, 

8. poverjenik za prosveto – Franc Borko, 

9. poverjenik za finance – Ciril Grosičar, 

10. poverjenik za socialno skrbstvo – Marica Polanec, 

11. poverjenik za komunalne zadeve – Janko Strajnšak, 

12. Levar Franc, 

13. Marija Fifolt – brez odsekov, zato, da šteje ILO 13 članov,  

14. Alfred Pirher.  

Med temi kandidati so bili tudi trije (Branko Zadravec, Janko Strajnšak in Marija 

Fifolt), ki so bili na okrajni partijski konferenci 21. oktobra 1950 izvoljeni v OK KPS 

Radgona.   

Za 2. kongres OF je bilo predvidenih iz okraja 18 delegatov, ki jih bodo seveda še 

morali izvoliti do 11. aprila261.  

Ob napovedanih novih volitvah v odbore OF in za okrajno skupščino OF v marcu in 

aprilu 1949 so bile pregledane kandidatne liste a je OK KPS Radgona ugotavljal, » da so 

precej pomanjkljive in jih bo potrebno izpopolniti«. Za uspešno izvedbo volitev je OK 

zadolžil in nato se množične organizacije, predvsem pa OF, LMS, AFŽ in » celo pionirje ». 

Ves okraj je razdelil na 11 centrov in nato svoje člane , » da se nastopi ostro proti duhovščini, 

da ne bodo ovirali volitev…« Z volitvami je OK želel » dokazati, da vse klevete informbiroja 

in druge parole nimajo nobenega pomena v naši državi »262.  

Rezultate volitev je OK komentiral dokaj splošno, kar nekako površno in le omenil, » 

da so volitve v odbore OF bile boljše kot za okrajno skupščino263. V OLO je bilo, kot je 

poročal njegov tajnik, Branko Zadravec, izvoljenih 50 odbornikov. Njihova struktura je bila 

naslednja: 21 delavcev,15 malih kmetov,6 zadružnikov,1 srednji kmet in 7 ostalih poklicev. 

Članov KP je bilo 31 okrajnih odbornikov oz. 62 % vseh članov okrajne skupščine264.  

Dogovorjeno je bilo v OK, da bo OLO vodil kot predsednik Peter Kociper, 

podpredsednik bo Branko Zadravec in tajnik Franc Borko. Predsednik planske komisije je 

postal Janko Strajnšak, predsednik kontrolne komisije pa Jože Srpčič. Poverjeniki (11 oseb) 

so postali: Martin Simonič (notranje zadeve), Franc Korošak (kmetijstvo), Ivan Štrafela 

(trgovina), Jože Klaneček (državne nabave), Franc Levstik (lokalno gospodarstvo), Ciril 

                                                
261 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.4.1948) 
262 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (3.3.1949) 
263 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (31.3.1949) 
264 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference, šk. 5 (3.10.1949) 
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Grosičar (finance), Jernej Avsec (delo), Jože Bezjak (prosveta),Jože Rajh (zdravstvo), Marica 

Polanec (socialno skrbstvo) in Anton Hajdinjak (promet)265.  

V maju 1950 je Franc Borko, tajnik OLO, predlagal biroju pri OK KPS Radgona, 

osnutek nove organizacijske sheme in enot na OLO Radgona. V aparatu OLO je bilo 

zaposlenih 154 uslužbencev, med njimi 15 administrativnih moči. Osnovni namen 

reorganizacije je » priti do kvalitetno boljšega kadra ter z manjšim aparatom urediti več kot 

do sedaj ». Predlagana organizacijska shema je bila, z manjšimi dopolnitvami, sprejeta.  

 

Štev. Funkcija- delovno področje v OLO  Načrtovano število uslužbencev 
1 Tajništvo 17 
2 Okrajna planska komisija 10 
3 Okrajna kontrolna komisija 8 
4 Poverjeništvo za trgovino in preskrbo  13 
5 Poverjeništvo za kmetijstvo 23 
6 Poverjeništvo za gozdarstvo 2 
7 Poverjeništvo za državne nabave 13 
8 Poverjeništvo za lokalno gospodarstvo 12 
9 Poverjeništvo za finance 19 
10 Poverjeništvo za delo 6 
11 Poverjeništvo za prosveto in kulturo 6 
12 Poverjeništvo za ljudsko zdravstvo 3 
13 Poverjeništvo za socialno skrbstvo 10 
14 Poverjeništvo za lokalni promet 4 

 

Po tem predlogu je bilo načrtovanih 146 zaposlenih, kar bi bilo le minimalno 

zmanjšanje za 8 zaposlenih oz. za 5 %266.  

Za oblastne funkcije v okraju so bili predvideni naslednji posamezniki267: 

                                                
265 PAM, Zapisnik seje okrajne konference sekretarjev osnovnih partijskih organizacij, šk. 5 (28.10.1949) 
266 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (15.5.1950) 
267 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, št. 6 (9. 7 1950 ) 
 

Št. Funkcija v okrajnem ljudskem odboru Priimek in ime Štev. zaposlenih 
1 Predsednik IO Branko Zadravec  1 
2 Tajnik IO Franc Borko  15 
3 Predsednik planske komisije (OPK) Janko Strajnšak  7 
4 Predsednik kontrolne komisije 

(OKK) 
Jože Srpčič  9 

5 Poverjenik za kmetijstvo Franjo Korošak  10 
6 Poverjenik za zadružništvo Slavko Ivajnšič  8 
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Sistematiziranih je bilo predvidenih 114 delovnih mest, a so obstajale realne možnosti 

oz. potrebe., da bi se to število povečalo na 120. Ta predlagana sistematizacija je bila v 

primerjavi z predlogom iz sredine maja radikalna, saj je predvidevala dodatno zmanjšanje za 

32 zaposlenih.    

Za 17. julij je bil sklican sestanek vseh uslužbencev OLO in OK KPS Radgona, « kjer 

se bo pojasnilo bistvo predvidene reorganizacije in decentralizacije okrajne uprave »268.   

V oktobru 1950 je OK KPS Radgona z velikim zadovoljstvom sprejel poročilo OLO, 

da je le-ta uspel okrajni administrativni aparat zmanjšati od 179 na 79 zaposlenih, kar je bilo 

presenetljivo veliko (zmanjšanje za 65 %), glede na že dva prejšnja načrta v maju in juniju 

1950269.  

Za nove volitve v OLO, konec leta 1950, seje OK KPS Radgona zelo dobro pripravil. 

Za omenjene volitve je bilo določenih 20 članov OK, ki bodo zadolženi na terenu, ki je bil 

                                                
268 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (14.7.1950); prisoten Salinger Drago, član oblastnega  
 komiteja KPS Maribor 
269 PAM, Zapisnik konference partijskih sekretarjev osnovnih organizacij, šk. 6 (8.10.1950) 

7 Poverjenik za trgovino Franc Kaučič  9 
8 Poverjenik za nabave Stane Novak  9 
9 Poverjenik za industrijo in obrt Franc Levstik  5 
1

0 
Poverjenik za lokalno gospodarstvo Anton Zupančič  4 

1
1 

Poverjenik za delo Jernej Avsec  5 

1
2 

Poverjenik za prosveto Jože Bezjak  5 

1
3 

Poverjenica za socialno skrbstvo Marija Levar  6 

1
4 

Poverjenik za zdravstvo Franc Kolarič  2 

1
5 

Poverjenik za finance Ciril Grosičar  15 

1
6 

Poverjenik za gozdarstvo Ivan Lesjak  2 

1
7 

Sekretar za personalno službo Jože Zagorc  1 

1
8 

Poverjenik za promet Anton Hajdinjak  3 

1
9 

Poverjenik za notranje zadeve Martin Simonič  3 
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razdeljen na 16 centrov (Gornja Radgona, Črešnjevci, Radenci, Kapela, Videm, Stara gora, 

Cerkvenjak, Benedikt, Zgornja Ščavnica, Trate, Velka, Nasova, Apače, Lutverci, Spodnja 

Ščavnica in Okoslavci)270.  

Analiza volitev v OLO je pokazala, da so bili slabši rezultati zopet na območju 

Nasove, Drvanje, Andrenc, Zbigovc in Zgornje Ščavnice in je OK » našel vzroke za tako 

stanje ».   

Vzrok za slab rezultat na območju Nasove je Alojz Gašper iz UDV videl v dejstvu, da 

je bilo od tod veliko ljudi 1946 izseljenih v Avstrijo, ti pa, ki so ostali, pa vzdržujejo stike 

preko meje, a še UDV ni uspelo » odkriti mrežo, ki jo vzdržujejo ».OK KPS Radgona., UDV 

in poverjeništvo za notranje zadeve pri OLO so se zadolžili, da bodo raziskali » globje vzroke 

po teh volitvah ». 

UDV je videla » izkoriščevalske elemente na vasi v kulakih in močnejših srednjih 

kmetih, ki pritegujejo male kmete in viničarje ». OK KPS Radgona je ob koncu leta 1950 

samokritično priznal, » da je sosednji okraj Ljutomer bolj revolucionaren od radgonskega ».  

V 15 KLO z 34 volilnimi enotami je bila udeležba 100 %. Skupna volilna udeležba je 

bila v okraju kar 95,11 %,. Izid glasovanja je bil 97,68 % za listo OF in 2,32 % za skrinjico 

brez liste. Predvideni člani IO so bili izvoljeni povsod z veliko večino. Izvoljeno je bilo 54 

novih in 24 drugih kandidatov, med njimi je bilo 33 članov in en kandidat KP. Socialni sestav 

78 članov OLO je bil naslednji: 16 malih kmetov, 10 srednjih kmetov, 1 veliki kmet, 13 

poljskih delavcev, 5 industrijskih delavcev, 4 obrtniški delavci, 3 ekonomi, 7 obrtnikov, 9 

uslužbencev in 10 kmetov zadružnikov. Prevladovali so torej kmetje (27), poljski delavci(13) 

in kmetje-zadružniki (10) kar je predstavljalo dve tretjini vseh članov kar je bil verjetno bolj 

slučajni odraz dejstva, da je bil okraj Radgona še vedno izrazito agrarnega značaja. 271.   

 

4. 1. 7. 3. Volitve v Republiško skupščino 

 

V avgustu 1946 je bila najpomembnejša politična aktivnost OK KPS Radgona 

priprava na volitve v republiško skupščino. Tako je za okrajno državno volilno komisijo bila 

na predlog OK postavljena ekipa: predsednik,Milan Zinauer, predsednik okrajnega sodišča v 

Gornji Radgoni, tajnik Anton Kebe, član OK KPS Radgona, član Jože Kosar, direktor 

državne gimnazije v Gornji Radgoni in njihovi namestniki: Franc Levar, kolonist v Gornji 

Radgoni, Franc Kosar, član OILO in Magda Dugič, » kolonistka » iz Konjišča. 

                                                
270 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 6(15.12.1950) 
271 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona šk. 6 (19.12.1950) 
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Okraj bi naj bil razdeljen na tri volilne enote, z 54 volišči: Apače (18), Gornja 

Radgona (17) in Sveti Jurij o Ščavnici (19).  

Postavljena je bila tudi okrajna komisija- linija OF- za izvedbo volitev s 

predsednikom, Stanislavom Škofom (sekretar OF) in 19. člani:Peter Kociper (okrajni šolski 

nadzornik), Anton Kebe (član OK KPS Radgona), Janko Strajnšak (predsednik ILO), Mimika 

Ploj(sekretarka AFŽ), Milan Klemenčič (sekretar LMS), Jože Šuntajs (vodja DES Gornja 

Radgona),Rudolf Zupanc (kolonist v Apačah, član ILO), Janko Močnik (član ILO), Rudolf 

Kačar (Zdravilišče Slatina Radenci), Anton Gregorin (UDV Gornja Radgona), Edvard Kralj 

(upravnik državnega posestva Črnci), Marica Polanec (sekretarka OF iz Sv. Benedikta), Franc 

Kaučič (član ILO iz Sv. Ane), Avgust Šajnovič (sekretar OF G. Radgona), Ludvik Dokl 

(posestnik iz Murščaka), Anton Škvarc (upravnik državnega posestva Kapela), Ferdo Bončina 

(poročnik na vojnem odseku v Gornji Radgoni), Anica Šorli (aktivistka AFŽ Stogovci) in 

Anton Korošak (Sv. Jurij ob Ščavnici)272. 

Za volitve v skupščino sta bili v okraju, po dokončni odločitvi. le dve volilni enoti. V 

prvi sta bila kandidata Janko Strajnšak in Rudi Pušenjak namestnika pa Franc Kaučič in 

Marica Polanec, v drugi volilni enoti pa kandidata Edvard Kocbek273 in Franc Korošak ter 

njuna namestnika Franc Kosar in Ludvik Dokl. Za izvedbo volitev so bili v petih sektorjih po 

partijski liniji zadolženi: Peter Kociper (Radgona), Franc Kosar (Negova), Franc Kaučič in 

Justika Kolarič (Sv. Ana) Jože Kert (Marija Snežna) ter Magda Pukiz in Slavko Šorli (Apače).  

Za volitve je OK KPS Radgona sprejel tri sklepe; da se bo » v slabe kraje - Benedikt, 

Sv. Ana in Sv. Jurij ob Ščavnici- » poslalo vojsko, da se mora na vseh mitingih preprečiti 

pijančevanje » in da se politično podpira delo na cesti Negova – Benedikt274.  

Na OK KPS Radgona so vzeli priprave na volitve zelo zavzeto, saj so na okrajno 

partijsko konferenco povabili tudi novega kandidata (Ivan Nemec)275, pooblaščenca UDV in 

vodjo notranjega odseka pri OLO Radgona. Zakaj je Ivan Nemec zamenjal Edvarda Kocbeka, 

nam omenjeni zapisnik OK KPS Radgona kot tudi vsi ostali njegovi dokumenti, nič ne 
                                                
272 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (26.8.1946) 
273 Edvard Kocbek (27.9.1904 Sv. Jurij ob Ščavnici - 3.11.1981 Ljubljana); slovenski pisatelj, pesnik in politik. 
Po  
 opuščenem študiju teologije je dokončal študij romanistike. Že pred drugo svetovno vojno je bil aktiven član  
 krščanskih socialistov. Med NOV je bil član AVNOJ ter po vojni minister v zvezni vladi. Zaradi političnega  
 spora okoli knjige Strah in pogum (1951) je bil prisilno upokojen in do smrti nadziran od UDV (vir:ES 5,  
 Ljubljana 1991, str. 172-174) 
274 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (7.9.1946) 
275 Ivan Nemec – Vojko (19.8.1907 Dragotinci – 5.2.1976 Ljubljana); zadružnik in organizator kmečkega  
 mladinskega gibanja od 1939,bil je glavni blagajnik ZKFiD. Bil je udeleženec NOV in član delegacije za 2.  
 zasedanje AVNOJ. Po vojni delal na Komiteju za zunanjo trgovino. Po dveletni zaporni kazni (obdolžen  
 sodelovanja z okupatorjem !) še kratek čas na kmetijskem posestvu v Starem Logu blizu Kočevja., spomeničar  
 od leta 1941 (vir: ES 7, Ljubljana 1993, str. 351) 
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razkrijejo. Na OK so se seznanili z raznimi obrekovanji in pomisleki o obeh kandidatih 

(Nemec in Korošak). Nemcu so na terenu očitali, da, ker je v službi v Ljubljani, naj ne bi 

poznal razmer v radgonskem okraju, Korošaka pa so obtoževali, da je bil med drugo svetovno 

vojno simpatizer Nemcev. Opozorjeni so bili v OK KPS Radgona » na slab teren in 

razpoloženje ljudi v Čagoni in Radvencih » ter na stike domačinov Galušaka z ilegalci.   

Za volitve je OK zahteval, » da morajo biti take, kot jih želi partija » in se je odločil, 

da bo na vsakem volišču pet stražarjev pomožne milice, ki bo sestavljena iz najboljših 

mladincev, komandir pa bo ali član KP ali SKOJ276.  

Po volitvah v slovensko ustavodajno skupščino, 27. oktobra 1946, je OK KPS 

Radgona analiziral rezultate ter pri tem priznal, da » v 2. volilni enoti kandidat Ivan Nemec ni 

užival zadostnega ugleda », a ga je nasprotno pa užival izvoljeni Korošak, s katerim se je 

odločil OK  pogovoriti, » da bo njegovo delo vodeno od nas samih ». Istočasno je OK priznal, 

da je vložil veliko truda, da bi bil izvoljen prvi kandidat,« a se ljudstvo o tem ni dalo 

prepričati »277.  

Takoj so sledile kadrovske menjave, grožnje in čistke. Za ljudi, ki so delovali za 

drugega kandidata, so sklenili, » da jih je treba izključiti », tudi Bregarjevo iz Radgone, ki kot 

partijka sploh ni volila278 

Politična situacija v okraju se ni bistveno spremenila po volitvah saj je OK KPS 

Radgona v začetku leta 1947 videl v katoliški cerkvi in bandah ponovno glavna nasprotnika 

nove oblasti279.  

 

4. 1. 7. 4. Volitve v Zvezno skupščino  

 

Približevale so se novembrske volitve (11.11.1945) v ustavodajno skupščino 

(konstituanta), ki jih je OK KPS Radgona označil za » največji praznik našega naroda « in 

ker bo na voliščih tudi » skrinjica brez liste bo to nov dokaz naše demokratičnosti in moči« ter 

» bo ta skrinjica pokazala,da je reakcija pri nas brez tal ». Poudarili so, ker » če je borba na 

vojnem polju dobljena, ni še pa končana na političnem polju in mora biti udeležba na volitvah 

100 % »280. 

                                                
276 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (19.10.1946) 
277 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (ni datuma ?) 
278 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (brez datuma) 
279 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.1.1947) 
280 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 1 (8.9.1945) 
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Šele v sredini marca 1946 leta, torej kar 4 mesece po volitvah v konstituanto, se v 

dokumentih OK KPS Radgona omenja dokaj skopo te volitve v okraju. Okrajni partijski 

sekretar Janez Vitkovič je na seji OK KPS Radgona, kjer so bile zastopane vse partijske celice 

s svojimi predstavniki, ponovno povedal, » da je sedaj partija na oblasti…da je v celicah 

demokratski centralizem s svobodno diskusijo ». Rajšter je še dodal, » da smo komunisti 

avantgarda in se tega treba tudi zavedati !«281. 

Ob koncu marca 1946 je bilo priznano » da je 11. novembra partija dobila na 

Štajerskem nezaupnico, » saj so rezultati volitev bili izredno slabi kot bomo izvedeli šele iz 

poznejših partijskih dokumentov. Partija se je pohvalila, da ima okrog 175 članov, še 23 

kandidatov in okoli 10 kandidatov za sprejem v KP. Vsak član KP je dobil nalogo, da mora 

evidentirati » slabe partijce, da bodemo potem sestavili skupen seznam slabih partijcev…«282  

Za spomladanske državne volitve 1950 si je OK KPS Radgona zadal na podlagi 

analize volitev v KLO nalogo » da je treba odnos do terena v bistvu spremeniti, …na 

sestankih ljudem tolmačiti stvari, ki jih zanimajo in obrazložiti kaj pomeni za nas in naše 

ljudstvo izgradnja socializma »283.  

Za volitve v Zvezno skupščino FLRJ, ki so bile razpisane za 26. marec 1950, je bilo 

določeno, da bo volilna enota sestavljena iz radgonskega in ljutomerskega političnega okraja.  

Kandidat bo iz ljutomerskega , njegov namestnik pa iz radgonskega okraja. OK KPS 

Radgona je okraj razdelil na 16 sektorjev in svoje člane ter druge osebe iz OF zadolžil za 

politično delo na terenu:; npr. v 8. sektorju Ivanjci (Ivanjci, Stavešinci in Grabonoš) sta bila 

zadolžena Ivan Štrafela in Tone Firm284.  

Volilni okraj bo za 40.000 volilnih upravičencev, za kandidata je predviden Štrucelj, 

predsednik Vinarske obdelovalne zadruge Vinski Vrh (VINOZ) iz ljutomerskega okraja, za 

njegovega namestnika pa Mahne, predsednik KOZ Apače, oba pa sta člana KP.  

Ker se je začela volilna kampanja je OK pričakoval tudi povečano dejavnost reakcije, 

predvsem vpade novih band čez avstrijsko mejo ter izkoriščanje pritiskov informbiroja, » saj 

jugoslovanski komunisti niso nikoli pričakovali, da bo morala naša država graditi socializem 

sama s svojimi lastnimi sredstvi in silami »285.  

OK je v tej predvolilni kampanji načrtoval plenume množičnih organizacij (OF, 

LMS,AFŽ,ZB, sindikati in gasilci). V Gornji Radgoni so načrtovali po mestu postavitev javne 

                                                
281 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (16.3.1946) 
282 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (30.3.1946) 
283 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.1.1950) 
284 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk.6 (25.1.1950) 
285 PAM, Zapisnik konference OK KPS Radgona, šk. 6 (9.2.1950) 
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ojačevalne naprave s štirimi zvočniki, da bodo lahko prebivalce obveščali o poteku 

predvolilnih konferenc, sestankov in tako » popularizirali uspehe socialistične graditve v naši 

državi ».   

Podobna naprava bo montirana tudi v Apačah, po vaseh pa bodo množične 

organizacije organizirale kolektivno poslušanje radijskih oddaj. Sklicali se bodo tudi sestanki 

z rednimi in občasnimi dopisniki lokalnih časopisov. Tudi zagotovitev potrebnih 200 frontnih 

brigadirjev za enomesečno gozdarsko akcijo je OK štel za podporno politično akcijo v tem 

predvolilnem obdobju286.   

Teden dni pred volitvam je bilo še dokaj mirno; na masovnem predvolilnem sestanku 

v Cerkvenjaku je bilo okoli 300 ljudi. Po vaseh, kjer je govoril tudi kandidat Štrucelj je bilo 

prisotnih od 60 do 70 oseb. Slabše je bilo na območju centra Ivanjci, predvsem v Grabonošu 

ter v obmejnem centru Velka, kjer so se pojavljale sovražne parole kot » da je neki minister iz 

Hrvaške pobegnil z družino v Avstrijo…«. in » da tovariš Tito dobiva živčne napade dnevno, 

ker se boji, da bo ljudska fronta zgubila zmago na teh volitvah… «287.  

OK je ocenil, da so volitve dobro uspele, na terenu je delovalo 164 aktivistov iz 

okrajnega centra in okrog 320 na terenu. Kandidat Štrucelj je obiskal okoli 20 sestankov na 

terenu, kjer je že 80 % volilnih upravičencev vključenih v OF. Duhovščina je ob volitvah 

vplivala na bolnike in starejše osebe predvsem pri velikonočni spovedi v Radgoni ter pri 

Vidmu in Nasovi288.  

Še v sredini aprila, slab mesec dni po volitvah, se je OK še vedno ukvarjal z 

analiziranjem njenih rezultatov. V centru Benedikt je bilo kar 70 % glasov v črni skrinjici, v 

Ivanjševcih je bil celo napaden dr. Helij Modic OK je odkrito priznal, kaj vse se je dogajalo 

pri volitvah, saj » Popolnoma nepravilno je bilo, da so razne organizacije kontrolirale 

metanje kroglic v črno skrinjico. To je šlo tako daleč, da je postalo nezakonito in bo to mnogo 

škodovalo pri nadaljnjih volitvah ». Seveda pa OK o teh nepravilnostih ni obvestil nikogar in 

so ostali rezultati pač takšni kot so bili objavljeni pozneje. Za največjega nasprotnika na 

volitvah je OK KPS Radgona zopet katoliško cerkev in njeno sovražno delovanje, npr. s 

parolo »Voliti ne, temveč moliti ! « ter vplivanje na vernike na dan volitev ter pri velikonočni 

spovedi, predvsem v Gornji Radgoni in Vidmu289.  

OK KPS Radgona je samokritično priznal, da se je politična situacija v okraju po teh 

volitvah precej poslabšala, saj se je srečeval komite z resnimi problemi tudi v posameznih 
                                                
286 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (19.2.1950) 
287 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona , šk. 6 (20.3.1950) 
288 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (13.4.1950) 
289 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (14.4.1950) 
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snovnih partijskih organizacijah290. Volitve, predvsem tiste v ustavodajno skupščino 1945, so 

bile problematične, saj so bili rezultati za »Titovo skrinjico » v okraju porazni, kar pa je bilo 

uradno prikrojeno kot zmaga nove komunistične oblasti291   

 

4. 1. 8. Katoliška cerkev in Komunistična partija v okraju Gornja Radgona   

 

Ko je Okrajni odbor OF Radgona v septembru 1945 analiziral politični položaj v 

okraju je sklenil, da se mora okrepiti politično delo na terenu, predvsem okrog Sv. Benedikta, 

Sv. Ane in Marije Snežne, » kjer je zaradi reakcionarne propagande ljudstvo zapeljano «292. 

Pri tem se je nedvomno mislilo tudi na katoliško cerkev, ki sta jo, OF in predvsem KP v vsem 

opazovanem obdobju (1945-1950), imela za glavnega nasprotnika nove oblasti.  

V začetku leta 1946 je OK KPS Radgona negativno ocenil dejstvo, da so za 

predsednika prosvetnega društva v Negovi postavili tamkajšnjega župnika293.  

Na tako situacijo v okraju je odločno reagiral tudi okrožni komite KPS Maribor in 

konec junija 1946 na sestanek OK KPS Radgona poslal svojega predstavnika, dr. Jožeta 

Potrča294. Ta je v svoji razpravi bil zelo kritičen predvsem do katoliške cerkve. Priznal ji je 

sicer svobodo vere, » vendar je nazore rimskokatoliške vere sprijazniti z nazori leninizma 

nemogoče. Naši tovariši gredo v cerkev, k procesijam, za botre, itd. vendar je to težko 

združiti, ker znanstvena teorija ne priznava Adamov problem, ker je to nasprotno 

znanstvenemu leninizmu. Vendar pa se je ogibati in vsiljevati ljudskim množicam kulturni 

boj….«295.  

Pooblaščenec UDV (Savo Vilhar) je poročal,da « v vaški kapeli v Radencih še vedno 

visi slika bivše gestapovke in kulturbundovke Šaričke ter ta slučaj popularizirati na vsem 

terenu ter zainteresirati ljudi, da bodo sami zahtevali odstranitev« ter da je » gasilska četa 

Hrastje – Mota pripravila ob svoji 60 letnici verski program, čeprav je bilo oblasti 

prijavljeno drugače »296.  

                                                
290 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (3.5.1950) 
291 Primerjaj: Jerca Vodušek Starič, Prevzem oblasti 1944 – 1946, Ljubljana 1992 
292 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 1 (8.9.1945) 
293 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (25.2.1946) 
294 Dr. Jože Potrč (3.4.1909 Vintarovci – 4.10.1963 Ljubljana); zdravnik in politični delavec, že pod leta 1923 
član  
 KPJ, v ujetništvu 1941-1945 v Nemčiji. Po 1945 vodil republiške organe za prosveto in kulturo ter zdravstvo  
 in socialno politiko (1947-1952) (vir: ES 9, Ljubljana 1995, str. 200-201) 
295 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (30.6.1946):; » Šarička » je bila žena dr. A. Šariča, predvojnega  
 lastnika zdravilišča Radenci 
296 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (9.8.1946) 
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V septembru 1946 je OK KPS Radgona sprejel strogo zavezujoči sklep, da se naj 

prepreči branje pastirskega pisma po cerkvah v okraju s tem, » da se naj najde ljudi, ki bodo s 

svojim vplivom na duhovščino vplivali, da se ne bo pastirsko pismo čitalo » . Tu je bilo 

nedvomno duhovščini kršena pravica do verske svobode, ki j je s takim pritiskom izvajal OK 

KPS Radgona.    

Da bi se zmanjšal vpliv katoliške cerkve ob nedeljski birmi v Gornji Radgoni, se » naj 

postavijo slavoloki in zastave, da bo imelo mesto svečan izgled, tako da bo ta dan zatemnil 

nedeljsko birmo ».V celici Segovci je bil » ideološki problem » z Jesihom, članom KP, ki » se 

je tajno poročil v cerkvi« ter » se bo moralo o njem razpravljati in podvzeti potrebne 

konsekvence« 297.   

Komite je zaznal tudi povečano aktivnost reakcije ,»bande pri Sv. Ani in okoli 

Galušaka« in katoliške cerkve, ko je dobil informacije, da so že omenjeno pastirsko pismo 

brali duhovniki le delno (Sv. Ana in Marija Snežna), a tudi v celoti (kaplan Paluc pri Sv. 

Antonu). V okolici Stogovc pa se to pismo celo razmnoženo širilo med prebivalstvom. Je pa 

OK že imel » na svoji strani« kaplana Nemca z Kapele, s katerim se bo sekretar OK KPS 

Radgona pogovoril, da bo Nemec imel govor na gasilskem dnevu 6. novembra v Gornji 

Radgoni298.  

Politična situacija na terenu se ni bistveno spremenila v začetku leta 1947, saj je OK še 

vedno videl v katoliški cerkvi in tim. bandah dva glavna nasprotnika novi oblasti.Za župnika 

Vahčiča iz Benedikta,ki mu je bilko dovoljeno poučevati verouk v šoli in Nemca pri Kapeli je 

OK KPS Radgona smatral, da sta lojalna do režima. Štuheca iz Sv. Jurija je označil » da dela 

konspirativno «, kaplana Paluca iz Sv. Ane, da je že zaprosil za civilno službo, ker« da ima 

dva nezakonska otoka«, nasprotnik oblasti pa je tudi duhovnik v Apačah, župnik v Negovi pa 

ima verouk v cerkvi299.  

OK KPS Radgona je ostro kritiziral tudi učiteljstvo v Apačah, ki v večini daje pomoč 

duhovščini in se zato sprašuje ali ne deluje v tem kraju ilegalna organizacija in banda. Tudi na 

okrajnem sodišču v Gornji Radgoni ni mogoče najti kandidata za včlanitev v KP, saj » ženske 

hodijo v procesiji in pomagajo župniku sušiti seno…«, glavna organizatorica vseh teh 

reakcionarnih akcij je Plečkova, » ki je zakrknjena ter zelo opazna«. Sicer zaradi svojih 

strokovnih zmožnosti prednjači v upravnem pogledu na sodišču, a OK vseeno zahteva, » da 

se jo nujno premesti«. V Apačah je bil aretiran šolski upravitelj Hinko Šnuderl, » ki pa ni nič 

                                                
297 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (19.9.1946) 
298 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 2 (brez datuma);  
299 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.1.1947) 
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priznal in se je stvar z njim izjalovila ». OK je izrecno zahteval, da Franc Borko , poverjenik 

za prosveto na OLO, na ministrstvu za prosveto uredi zamenjavo takega nezanesljivega 

učiteljstva in » da se na mejo postavi nacionalno in politično zanesljivo učiteljstvo »300. .   

OK je marca 1947 iz Apač želel izseliti nune in tako sprostiti stanovanjsko hišo za 

druge potrebe v kraju. Kam bi jih preselil in kaj je načrtoval z objektom takrat še ni bilo 

znano. Istočasno je na terenu zasledil še pojav jehovstva (Sv. Ana)301.   

V maju 1947 je OK izrazito ostro, kritično in že kar panično obravnaval politično 

stanje v okraju in stanje ocenil izrazito negativno. Partijsko sejo, ki je bila 13. maja, je 

ocenilo za slabo, obtoževal je duhovščino, kateri » je treba iztrgati ljudi, posebno mladino, 

ker prireja izlete za mlade » in cerkvi odvzeti darovan denar (npr. na Kapeli za novega 

župnika Nemca) in preprečiti širjenje sovražnih parol, ki jih je med ljudi razširjala 

duhovščina (npr. pri Sv. Antonu, » da je nad ljudi prišla šiba božja »)302.  

V OK je bil vključen novi javni tožilec Mišič. Stanje v okraju ni bilo politično nič kaj 

dobro, saj je duhovščina bila v ofenzivi; pri Sv. Antonu in Sv. Juriju ob Ščavnici so » prevzeli 

vodstvo klerofašistični elementi «, OK ne zaupa več nobenemu duhovniku, ker » vsi delajo 

proti KP in OF, največ prikrito preko spovednice «, ilegalne skupine se pojavljajo na Velki in 

v Hrastje Moti, na terenu se širijo parole » Kmalu bo drugače ! «.OK je ocenil, da so 

najslabše celice KP v okraju v Konjišču, na Velki in pri Sv. Ani, pa tudi SKOJ deluje slabo303.   

V jeseni 1947 je pooblaščenec UDV (Lavtar Janez) poročal o škodljivem delovanju 

katoliške cerkve in njenem povezovanju z ilegalnimi skupinami, Borko in Kociper pa » o 

nalogah OK glede otroškega obiskovanja verouka »304.  

OK KPS Radgona je bil tudi obveščen, da katoliška duhovščina očita oblasti, » da 

zatira vero in verouk », predvsem na območju okoli Benedikta, Sv. Ane in na Tratah, kjer tudi 

prihajajo bande čez mejo305. Posebej se je izpostavil problem verouka v šoli na Velki, Pogledu 

in Benediktu, kjer gre, kot je situacijo ocenjeval okrajni partijski sekretar, » za povezavo delo 

kulakov in duhovščine«306.  

Pri Sv. Jurija ob Ščavnici, » ki je že od nekdaj klerikalno gnezdišče « je bil zaprt 

kaplan, ki je sodeloval z bando. Je pa v istem času OK KPS Radgona presenetljivo, 

nenavadno mirno gledal na problematiko poučevanja verouka, saj naj » se dovoli vsem 

                                                
300 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.6.1947) 
301 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.3.1947) 
302 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (29.5.1947) 
303 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (9.7.1947) 
304 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (10.9.1947) 
305 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (11.10.1947) 
306 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (21.10.1947) - nepodpisan zapisnik ('?) 
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otrokom, ki so prinesli v začetku šolskega leta izjave. Staršem je stvar raztolmačiti v smislu 

ustave »307. 

OK KPS Radgona je od sekretarjev osnovnih organizacij novembra 1947 zahteval, da 

morajo skupaj s svojimi kadroviki v celicah natančno izpolniti poseben vprašalnik za vse 

svoje člane. Zadnje vprašanje v vprašalniku je med drugim zahtevalo tudi opis, » odnosa 

člana KP do vere «308. Ob volitvah v KLO, novembra 1947, je bila katoliška cerkev ponovno 

obtožena, da je aktivno delovala proti na dan samih volitev, » pa tudi že ,ko je OK KPS 

Radgona izvajal povsod priprave na volitve z namenom politične in razredne borbe »309.  

V začetku leta 1948 je duhovščina je zopet » okrepila reakcionarno dejavnost , 

predvsem kaplan pri Sv. Juriju, ki ima velik vpliv na mladino, z veroukom do njihovega 21. 

leta starost«310  

OK KPS Radgona in celo UDV sta na izredni seji OK KPS Radgona, ki sta se je 

udeležila tudi odposlanca CK KPS Anton Dolinar in Vinko Šumrada, konec februarja 1948, 

priznala, » da smo sicer duhovščino zasledovali, nismo pa jim prišli do živega in moramo 

ugotoviti njih močan vpliv pri plačevanju davkov ».Pred volitvami je OK ponovno opozoril na 

pojavljanje sovražnih parol na terenu (» Tretja svetovna vojna bo !« ), napad na zadrugo v 

Sovjaku, povečano aktivnost katoliške cerkve z misijoni pri Antonu in pripravljanjem pri 

Kapeli, kar » vse vodijo patri od Sv. Trojice ». Sprejet je bil sklep, da je potrebno » delo 

duhovščine kontrolirati in zasledovati njihove sestanke, odkrivati kraje oziroma hiše, kamor 

duhovniki zahajajo ter razkrivati jih kot eksponente Vatikana »311.  

Ob volitvah v OLO je bila v Gornji Radgoni pri cerkvi izvedena tudi procesija, ki pa je 

bila po poročanju na OK KPS Radgona » z manj pompa kot prejšnje leto ob istem času »312.   

OK KPS Radgona je junija 1948 tudi ugotavljal, » da je odnos Partije do duhovščine 

nepravilen, saj se ji popušča…«. Zopet je komite kritiziral starejše člane partije,« ki s svojim 

nastopom škodujejo ugledu Partije in jo odtegujejo od ljudskih množic«313.   

V drugi polovici leta 1948, ko je bila glavna preokupacija dela OK KPS Radgona 

informbirojevska situacija, je kar nekako pozabil na kritiko katoliške cerkve. Šele v novembru 

je samokritično priznal, » da se v zvezi z resolucijo informbiroja opaža neaktivnost partije, da 

                                                
307 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.11.1947) 
308 PAM, Zapisnik seje organizacijskega sekretariata pri OK KPS Radgona, šk. 3 (27.11.1947) 
309 PAM, Zapisnik izredne seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.12.1947) 
310 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.1.1948) 
311 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.3.1948) 
312 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.4.1948) 
313 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (19.6.1948) 
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je reakcija, domača in tuja, predvsem duhovščina zelo aktivna, npr. v Benediktu deluje 

odkrito proti odkupom …«314   

V začetku leta 1949 je OK KPS Radgona razpravljal predvsem o ideološko-političnih 

temah v okraju. Partija je vodila nenehno borbo s kulaki, ki jih je imela skupaj z duhovščino 

za reakcionarne sile, ki širijo sovražne parole « od Antona do Apač in Radgone ». Cerkev je 

oblasti očitala, da » otežuje cerkvene poroke, črta imena svetnikov iz koledarjev in izseljuje 

duhovščino ».315   

Ko je bil v januarju 1949 napovedan sodni proces proti Francu Škofu, župniku iz 

Cerkvenjaka zaradi očitanega fizičnega nasilja nad učenci pri verouku, je OK KPS Radgona 

vse člane agitprop komisije in ostale člane KP v okraju zadolžil, » da obsodijo delovanje 

nekega župnika » pred sodiščem tako, » da se je partijsko članstvo množično udeleži »316.  

Ko so bile volitve v odbore OF in delegatov za okrajno skupščino OF, planirane za 

marec in april 1949, dejansko pred vrati, so bili vsi člani KP v okraju zadolženi » da se 

nastopi ostro proti duhovščini in kulakom, da ne bodo ovirali volitev…«317   

V jeseni 1949 so iz partijskega članstva izključili v slatinskem obratu v Radencih dva 

člana in pri tem navedli tudi vzrok ( » nemoralno življenje in verska blaznost «)318.  

OK KPS Radgona se je zavedal, da ima partija « še vedno nekatere člane, ki še niso 

razčistili in spremenili svojega svetovnega nazora, saj ob nedeljah obiskujejo cerkve…in 

opravljajo verske dolžnosti…« Očital jim je še, da svoje otroke pošiljajo k verouku, » kar je 

pa odstopanje od osnovne linije marksizma – leninizma ter predajanje orožja v roke našemu 

razrednemu sovražniku »319.  

Ko so v OK KPS Radgona ob koncu leta 1949 analizirali volitve v KLO , so 

ugotavljali, da je na območju Andrencev bilo močan vpliv duhovščine, pa tudi neka jehovska 

družina sploh ni volila. V centru Negova je bil opazen vpliv župnika Granfole, » ki je sicer 

član OF in Ciril-Metodovega društva a izvaja na terenu politiko Vatikana », na Kapeli pa je 

bilo čutiti močan vpliv salezijanske duhovščine. Tudi v Gornji Radgoni pa naj bi bilo » 

podtalno delovanje radgonske duhovščine ».V Benediktu je tamkajšnji župnik pozival volivce 

» da volite v črno skrinjico«, pri Treh kraljih, njihovi podružnični cerkvi, pa so se pojavili 

ročno pisani plakati, ki pa jih je okrajni aktiv partije še pravočasno odstranil » in so volitve 

sorazmerno dobro potekale«.Tudi v centru Ana (KLO Ana, Zgornja Ščavnica,Ledinek, Žice) 
                                                
314 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (27.11.1948) 
315 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (6.1.1949) 
316 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 5 (19.1.1949)  
317 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (3.3.1949) 
318 PAM, Zapisnik seje partijskega biroja pri K KPS Radgona, šk. 5 (10.10.1949)  
319 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference v Radgoni , šk. 5(13.10.1949) 



 208 

so bili za glavnega krivca slabih volilnih rezultatov okrivljeni » kulaško – klerikalno 

usmerjeni elementi »320.  

KP oz. koministična oblast je za vse omenjene aktivnosti katoliških duhovnikov 

krivila Vatikan, ki je oviral delovanje duhovnikov v novih družbenih in političnih razmerah v 

državi, kar je veljalo seveda tudi za slovenske duhovnike321   

Ko je OK KPS Radgona ugotavljal, kje so bili vzroki za slabe rezultate na teh 

volitvah, je kot enega od treh vzrokov navedel tudi » vpliv razrednega sovražnika, ki se v 

pretežni meri poslužuje duhovščine in izrablja situacijo v zvezi z informbirojem »322.  

Konec januarja 1950 je OK obravnaval vprašanje verouka, ki ga je v šolskem letu 

1947/1948 obiskovalo 75 %, sedaj pa le še 19 % osnovnošolcev. V Radgoni je bilo v začetku 

šolskega leta vpisanih 65 %, po dveh mesecih pa le še 18 % učencev. V Apačah obiskuje 

verouk 19 učencev, učitelji pa jih » odtegujejo tako,da imajo učenci ob istem času telovadbo 

«. V nižji gimnaziji se spor z duhovnikom, zaradi domnevnega pretepanja otrok pri verouku, 

v Ledineku pa spor župnika in vodstva šole, » ker župnik ni pustil učencem telovaditi na 

cerkvenem prostoru in je dal prostor preorati ».OK KPS Radgona je sprejel sklep, da bo 

učiteljem nudil pomoč, » da bodo s klerom vodili ofenzivno borbo za odstranitev vpliva 

misticizma v naših šolah », saj » prvo mesto učitelja je šola in kulturno delo na vasi «.323.  

Ko je OK KPS Radgona ocenjeval volitve v zvezno skupščino je zopet obtožil 

katoliško duhovščino, da je ob volitvah vplivala na bolnike in starejše osebe, predvsem pri 

velikonočni spovedi v Radgoni ter v Nasovi in pri Vidmu324.  

Za največjega nasprotnika na volitvah je OK ponovno obtožila katoliško cerkev in 

njeno sovražno delovanje, npr. s parolo » Voliti ne, temveč moliti ! » ter vplivanjem na 

vernike pri mašah na dan volitev ter pri velikonočni spovedi, predvsem v Gornji Radgoni in 

Vidmu. Celo v osnovnih partijskih celicah so se pri članov pojavljali, poleg pijančevanja, še 

tudi nerazčiščeni ideološki (verski) pomisleki posameznikov. Zato je OK ponovno napovedal 

» da bi moral biti boj proti kleru ostrejši v partiji in OF »325.   

OK je Videm označil za » klerikalen in kulaški kraj », Dražen Vrh pa » za pravo 

nemčursko gnezdo, kjer ni človeka, na katerega bi se lahko uprli «326.  

                                                
320 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (5.1.1950) 
321 PAM, Primerjaj: Sima Simić, Vatikan protiv Jugoslavije, Beograd 1958  
322 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona , šk. 6 (6.1.1950) 
323 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (25.1.1950) 
324 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (13.4.1950) 
325 Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona (14.4.1950); kot gost je bil navzoč podpolkovnik Vlado Majhen, 
član  
 oblastnega komiteja KPS Maribor 
326 Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona (3.5.1950) 
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OK KPS Radgona je v jeseni 1950 obravnaval delovanje katoliške cerkve v okraju. 

OK LMS, njegov sekretar, je podal informacijo, da ponekod šolski upravitelji dovoljujejo 

župnikom, da poučujejo verouk pred ali celo med poukom. Odstotek obiskovalcev verouka se 

je tako od prejšnjega šolskega leta zopet zelo dvignil. Celo otroci nekaterih partijcev so 

obiskovali verouk, kar pa se mora kot je OK zahteval » na partijskih sestankih postaviti na 

ostrino «., pa tudi Verešovo iz okrajnega tožilstva je opozoril, » da še do sedaj ni razčistila z 

verskim vprašanjem«.  

Gašper Alojz je podal oceno UDV glede duhovščine in poudaril, da nekateri člani KP 

še vedno » ne razumejo, kaj bi bilo, če bi imeli kompakten kler, ki bi delal po direktivah 

Vatikana ». Ker je pa duhovščin bila razbita na dva tabora, je bilo potrebno voditi pravilno 

politiko do klera. Vsak partijec mora vplivati na ostale frontovce, da ne dajo svojih otrok k 

verouku in se naj v šolah daje več kulturno-zabavnega dela . V Apačah se naj duhovniku 

prepove, da bi v cerkvi med mašo smel peti, ker imajo v kraju popravljen zvočnik in bi tako 

prišlo do nasprotij »327.  

Ob koncu leta 1950 se je okrepila ponovno partijska dejavnost proti katoliški cerkvi. 

Kljub dejstvu, da je bilo kar precej duhovščine v Ciril Metodovi družbi (CMD), ji partija ni 

zaupala in jo je imela za enega glavnih nasprotnikov. Partija ji je jasno dala vedeti, » da ne 

dovoli, da bi se otroci zastrupljali z nasprotno ideologijo «. Želela je, da naj bi ljudje videli 

razliko med komunisti in duhovščino ter uvideli, » da so člani KP bolj pošteni in da je 

njihova morala mogočnejša kot od duhovščine «328.  

Glede na dejstvo, da je bil okraj Radgona izrazito agrarnega značaja in da je v okraju 

bilo kar 8 župnij, je komunistična oblast imela resne težave, da bi lahko popolnoma 

obvladovala katoliško duhovščino. S vključevanjem duhovnikov v Ciril-Metodovo društvo 

(CMD) je oblasti uspel delni nadzor, ki ga je pa izvajala predvsem preko UDV, tudi z 

informatorji iz vrst duhovnikov329.  

 

4. 1. 9. Ilegalne skupine (»bande«) 

 

OK KPS Radgona se je sam relativno malo ukvarjal s problematiko tim. band330. V 

OK pa je bil po svoji funkciji kot član tudi vsakokratni pooblaščenec UDV za radgonski 

                                                
327 Zapisnik konference partijskih sekretarjev osnovnih organizacij (8.10.1950) 
328 Zapisnik seje OK KPS Radgona (11.11.1950) 
329 Glej poglavje Katoliška cerkev in UDV 
330 Primerjaj: Mateja Čoh, » Za svobodo, kralja in domovino » Ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in  
 1952, Ljubljana 2010 
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okraj, ki je ostale člane informiral o delovanju teh band in akcijah Uprave državne varnosti 

(UDV) proti njim.  

V okraju je bilo poleti 1945 močno delovanje reakcije, domače in iz tujine, iz sosednje 

Avstrije. Med ljudmi se je širila sovražna parola » da bo kmalu vojna z Anglijo…in da se bo 

kralj Peter vrnil v Jugoslavijo » V Črešnjevcih je bil odpor kmetov, ki niso želeli voziti lesa 

za izgradnjo mostu, češ » ker bo itak prišla druga oblast ».V okolici Negove so se pojavljale 

oborožene skupine, ostanki četnikov in SS enot. Posebej se je omenila tim. »Roškerjeva tolpa 

«, ki jo je vodil bivši partizan iz Slovenskih goric, » ki se je odtrgal od nas, ker se je bal kazni 

radi nediscipline in drugih kriminalnih del ». V okolici Negove in Sv. Jurija je skupina celo 

streljala na avtomobil KNOJ331 .  

Konec februarja 1946 so se še vedno pojavljale sovražne parole okoli Sv. Jurija ob 

Ščavnici. » da bo zopet vojna » kot tudi med pravkar naseljenimi kolonisti v Apačah, Tratah 

in na Velki332 

V okraju sta bili poleti 1946 uničeni 2 bandi, s pomočjo UDV in enote KNOJ. Prišlo je 

do zamenjave posadke KNOJ, saj je dospela vojska iz Srbije, ki ji je bilo potrebno predstaviti 

celovito ves okraj.333. 

Pred volitvami v slovensko ustavodajno skupščino, oktobra 1946, je bilo zaznati 

povečano aktivnost reakcije, predvsem » bande pri Sv. Ani in okoli Galušaka »334, v Trotkovi 

in pri Sv. Juriju, kjer so križarji zažgali gospodarsko poslopje Kocuvana, sekretarja 

krajevnega odbora OF335 .  

UDV je OK opozorila, da je premalo medsebojnega sodelovanja, saj potrebuje pomoč 

vseh članov OK, predvsem na območju Dražen Vrha in Grabonoša, » kjer se potikajo bande 

», pa tudi na apaškem območju se je med kolonisti pojavljala panika, češ » da bo vojna »336.  

V marcu 1947 so ponovno registrirali delovanje band okrog Sv. Ane, Brengove in Sv. 

Antona337  

Pooblaščenec UDV (Savo Vilhar) je. poročal, da so politično najbolj problematični 

kraji v okraju Benedikt, Sv. Anton, Ščavnica, Sv. Jurij ob Ščavnici, Sv. Ana in Marija Snežna. 

V Radencih, kjer je osebno dobro poznal situacijo, pa je pompozno poročal, da še vedno visi 

                                                
331 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 1 (21.6.1945) 
332 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (25.2.1946) 
333 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (29.7.1946) 
334 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (brez datuma!) 
335 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (9.8.1946) 
336 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.1.1947) 
337 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.3.1947) 
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v vaški kapeli slika » bivše gestapovke in kulturbundovke Šaričke ,in da je potrebno » ta 

slučaj popularizirati na vsem terenu«.   

UDV je izpostavila potrebo, da se med prebivalstvom pravilno popularizira njena 

dejavnost, posebej še , ker so nekateri člani UDV izvršili razne nepravilnosti in nima zaradi 

tega UDV na terenu pravega ugleda. Poudarili so, da organizacija, » ki je organizirana za 

ljudstvo, ljudstvo v UDB ne bo videlo prejšnji gestapo… ljudstvo se naj razloži, da ne bo 

videlo v vsakem tihotapcu, ki prihaja čez mejo oboroženih band, kljub temu pa jih naj takoj 

prijavijo », poživiti pa je treba tudi dejavnost UDV v Radgonskem kotu v Avstriji338.  

Na Apaškem polju se je povečal beg kolonistov v svoje prejšnje kraje in OK je celice 

opozoril na tem območju, da » zavzamejo proti paničarjem pravilno stališče » in naj budno 

pazijo na reakcionarne parole banditizma in naj imajo dobro urejeno obveščevalno službo339.  

V aprilu 1947, ko je v OK KPS Radgona deloval že tudi Janez Lavtar, novi 

pooblaščenec UDV, se je OK usmeril predvsem v boj proti reakciji, ki jo je videl v katoliški 

cerkvi in delovanju band340.  

UDV je zahtevala poostren režim na meji z Avstrijo in zahtevala od KNOJ da izvede 

skupaj z OILO » izsekanje 100 metrskega mejnega pasu « do 15. julija, da se zatemnijo okna, 

ki so obrnjena proti meji, ki bi lahko bila ob osvetlitvi idealna za dajanje znakov preko meje 

in za opazovanje gibanja obmejnih vojaških patrulj. Na postajah narodne milice (NM) je 

premalo miličnikov za dober nadzor obmejnih krajev341.  

Na terenu okoli Velke in Hrastje Mote se je pojavilo okrepljeno delovanje band in 

sovražne parole (» Kmalu bo drugače ! »)342. Janez Lavtar, pooblaščenec UDV, je člane OK 

seznanil,da so v Hrastje Moti aretirali vse člane iz » Matjaževe skupine «343.   

UDV je v svojih dokumentih uporabljala poleg izraza bande tudi izraz Matjaževa 

vojska. Tako poimenovanje je simbolično glede » na legendo o kralju Matjažu, ki spi pod 

Peco in bpo ob prebujenju priboril ljudstvu njegove pravice »344.  

Okrajni javni tožilec Franc Mišič je OK KPS Radgona seznanil, da mnogi Radgončani 

poslušajo nemške radijske postaje, predvsem nemško glasbo in to ocenil za politično nevarno 

početje345.  

                                                
338 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (3.4.1947) 
339 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (3.4.1947) 
340 PAM, Zapisnik seje OK KPS Rdagona, šk. 3 (29.5.1947) 
341 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.6.1947) 
342 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (9.7.1947)  
343 Primerjaj: Dragan Markovič, Nikola Milanović, Đuro Rebič, Bojevniki za mir, 1-2, Ljubljana 1984  
344 Mateja Čoh, » Za svobodo……, str. 88 - 89 
345 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (22.8.1947) 
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Bande so čez mejo, preko reke Mure, prihajale na območja okoli Benedikta, Sv. Ane 

in Trat še tudi v jeseni 1947 leta346.  

Pri Sv. Juriju ob Ščavnici je bil v istem času zaprt kaplan, ki je sodeloval z bando. Iz 

mariborske kaznilnice naj bi v tem času pobegnili kaznjenci in je bil zaradi tega preplah med 

prebivalstvom v okolici Sv. Antona, saj je tudi sama UDV potrdila » da se je okrepila 

dejavnost band »347  

Janez Lavtar, pooblaščenec UDV, je opozoril na povečano dejavnost band na terenu, 

kjer je kar v 12 primerih prišlo do pretepa aktivistov OF. Nujno bi morali povečati številčno 

stanje vojske. Bande so dobro organizirane, saj npr. podnevi njeni člani delajo na posestvih, 

ponoči pa ropajo. Zasledovanje takih band je za UDV zelo težavno delo. Tudi težko in 

zahtevno delo miličnikov je vzrok, da mnogi želijo oditi iz te službe348.  

Za skoraj celo leto, do novembra 1948, se v OK KPS Radgona ni razpravljalo o 

bandah. Dva vzroka sta bila za to: informbirojevska problematika in že zadani močni udarci 

bandam na terenu. Sovražne parole so prihajale predvsem iz sosednje Avstrije ter » tudi od 

domačih elementov« (npr. v Stogovcih, » da ni od Stogovc do Radgone toliko dreves, da bi 

nanje obesili vse komuniste !«)349.  

Zopet je šele po skoraj letu dni, v oktobru 1949, poročala UDV o varnostnem položaju 

v okraju na OK KPS Radgona. Pooblaščenec Alojz Gašper je posebej izpostavil problem 

skrivačev do 1948 leta, ko nekatere partijske organizacije na terenu tega pojava niso zaznale«. 

Dogaja se čestokrat, »kako je ta banda to nebudnost izkoristila v svoje razdiralne podle 

namene. Zavedati se moramo, da smo na meji in da je to vprašanje za nas bolj pereče kot v 

drugih okrajih. Budnost bo radi tega treba zelo poostriti. Če bomo imeli naše meje dobro 

zavarovane se akcije bande v notranjosti ne bodo izvršile. Ravno naša partijska organizacija 

mora biti tisti temeljni zid, preko katerega se ne bo mogla nobena banda kretati v notranjost 

naše dežele. Čudno, da posamezni člani vedo za razne stvari a jih ne javljajo, misleč, da stvar 

ni resna, s čimer pa škodujejo le samim sebi…«350  

V istem času so se na apaškem območju (Žepovci) zopet pojavile sovražne parole,« da 

bo vojna !«351.  

                                                
346 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (11.10.1947) 
347 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.11.1947) 
348 PAM, Zašisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.11.1947) 
349 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (27.11.1948) 
350 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference v Radgoni, šk. 5 (13.10.1949) 
351 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (15.10.1949) 
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Ko je ob koncu leta 1949 OK KPS Radgona analiziral volitve v KLO, je center 

Radenci (KLO Radenci, Šratovci -Mele in Hrastje Mota) kot » teren blizu meje, kjer je precej 

primerov sodelovanja z bando…« označil za politično precej nezanesljiv352.  

Ko se je v začetku leta 1950 začela predvolilna kampanja za volitve v zvezno 

skupščino sta OK KPS in UDV pričakovala tudi povečano dejavnost reakcije, predvsem 

vpade novih band čez avstrijsko mejo ter izkoriščanje pritiskov informbiroja.353, kar se je 

potem dejansko tudi dogajalo na območju Grabonoša in obmejnega centra Velka (sovražne 

parole)354.   

V pozni jeseni 1950 je UDV poročala v OK KPS Radgona, da je ob državni meji z 

Avstrijo potrebna budnost, kajti še stalno » prihajajo čez mejo ljudje, ki hočejo razdvojiti naše 

množice » in naj ljudje takoj prijavijo take prihode » na merodajna mesta », kot tudi vojaške 

nabornike » kaj ti govorijo in delajo »355.  

Tudi ob napovedanih novembrskih volitvah v odbore OF je bilo v OK KPS Radgona 

ocenjeno, da je politična situacija precej slaba, predvsem na območju, kjer je bilo že dalj časa 

veliko reakcije (Ana, Spodnja Ščavnica, Ivanjci, Stavešinci, Grabonoš in okolica Vidma)356.  

Ko je OK KPS Radgona analiziral volitve v OLO, tudi v novembru 1950, je 

pooblaščenec UDV ugotavljal, da je vzrok za slabši uspeh na območju Nasove v Apaški 

dolini tudi v dejstvu, da je bilo od tod veliko ljudi 1946 izseljenih v Avstrijo, ti pa, ki so ostali, 

pa vzdržujejo stike preko meje a še UDV ni uspelo odkriti mreže, ki jo vzdržujejo »357.  

 

4. 1. 10. Gospodarstvo 

 

OK KPS Radgona se je pri svojem delovanju zelo ukvarjal z gospodarskimi vprašanji 

v okraju in odločilno vplival na vse segmente v agrarnih in neagrarnih dejavnostih in sledil 

načelom planskega gospodarstva in centralističnemu načinu vodenja in odločanja.  

 

4. 1. 10. 1 Kmetijstvo  

 

Po izselitvi apaških Nemcev, januarja 1946, se je na tem izrazito kmetijskem območju 

pokazala priložnost za novo oblast, da načrtno uvaja novo kmetijsko politiko na vasi, to je 
                                                
352 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (5.1.1950) 
353 PAM, Zapisnik konference OK KPS Radgona, šk. 6 (9.2.1950) 
354 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (20.3.1950) 
355 PAM, Zapisnik konference partijskih sekretarjev osnovnih organizacij, šk. 6 (8.10.1950)  
356 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (4.11.1950) 
357 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (19.12.1950) 
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zadružništvo. Pri tem so nastajale objektivne in subjektivne težave, ki jih je OK KPS Radgona 

le stežka kontroliral in uspešno usmerjal v smislu svojih načrtov.  

Že v jeseni 1946 se je med kolonisti na apaškem območju ob dokaj ostrih pritiskih za 

vključevanje v zadruge pojavljaj odpor. V Stogovcih so nekateri » hoteli rušiti zadrugo », kot 

tudi na Pogledu, kjer je član partijske celice Jože Peternel » delal proti zadrugi », Anton Čerin 

pa je izjavil, » da gre rajši delat v tovarno kot v zadrugo »358. Tudi 8 partijcev – zadružnikov 

v Lutvercih je izrazilo namero, da bi zapustili zemljo in odšli na delo v tovarne, » ker ne bomo 

jedli iz kotla » kot so se simbolično izrazili s parolo, ki je » bila sovražnega izvora« 359.  

Konec novembra 1946 je partija izdala zahtevo (» …to je direktiva partije, da mora 

naš okraj zbrati okrog 250 vagonov krompirja in se zato zapleni celoten pridelek krompirja« . 

Sestavljena je bila tim.» leteča patrola « iz 4 skupin : 

1. območje: Apače, Velka, Ana in Lokavec (odgovorna Rihtarič in Franc Krajnc),  

2. območje:Radgona, Benedikt in Ščavnica (Slavko Šorli in Franc Levar ),  

3. območje: Negova,Sv. Jurij in Stara gora ( Jože Zalokar in Anton Pogačnik) in  

4. območje: Radenci, Kapela in Hrastje-Mota (Franc Kaučič in Vinko Jesenšek iz 

Zdravilišča Slatina Radenci).  

Popisovalce so poslali k kmetom v nedeljo 1. decembra, zjutraj ob 8. uri, z željo, da 

jih presenetijo in » da takoj poročajo o najdenih količinah na OK »360.   

V začetku leta 1947 je OK KPS Radgona imenoval novo, 7 člansko komisijo za 

odkup kmetijskih pridelkov ter znižanje živilskih izkaznic361. Komisiji je predsedoval Janko 

Strajnšak s člani: Slavko Šorli, Jože Zalokar, Franc Levar, Marica Polanec, Matko Zemljič, 

Albin Kuhar in Ivan Rihtarič. Od prejšnjih 12.000 živilskih izkaznic je bilo število znižano za 

tretino, na 8000, » a jih je potrebno še dodatno znižati za 1500 « 362.  

Spomladi tega leta se je sam okrajni partijski sekretar zadolžil za » zadružništvo in 

agrarno reformo », pomagal pa mu je še Markon, po funkciji član OK. Na apaškem območju 

je bil še dodaten problem med kolonisti, katerim je OK zmanjšal oz. omejil ohišnico na 

največ 25 arov, kar je med prebivalstvom sprožalo veliko nezadovoljstvo363.  

V Apaško dolino so se spomladi 1947 priselile nove družine kolonistov iz Primorske, 

kar je naredilo med prebivalstvom dober vtis ob dejstvu, da so nekateri prvotni kolonisti, iz 

                                                
358 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (19.9.1946) 
359 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (brez datuma!) 
360 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (30.11.1946); 250 vagonov = 250 x 10 ton = 2500 t 
361 Živilske izkaznice so bile poseben dokument s katerim je lahko imetnik kupoval določeno vrsto in količino  
 blaga v trgovini v času racionalizirane trgovine oziroma porabe v povojnem času v Jugoslaviji.. 
362 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.2.1947) 
363 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.3.1947) 
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januarja 1946, bili nezadovoljni s pogoji naselitve, dodelitve nepremičnin in skorajda s 

istočasnim uvajanjem zadružništva ter so se vračali v svoje stare kraje po Sloveniji364..  

Drugo področje s katerim se je ukvarjal OK je bilo pereče gospodarstvo v okraju 9in je 

zato načrtoval več aktivnosti. Opekarna v Borecih, ki je spadala v ljutomerski okraj se je 

ločila od Črešnjevske opekarne in tako bila izgubljena za gornjeradgonsko gospodarstvo. OK 

KPS Radgona je načrtoval, da bi Okrajna klavnica lahko bila v Gornji Radgoni v prostorih 

prejšnje Ritonjeve klavnice ob reki Muri, ki je bila nacionalizirana. To klavnico je nameraval 

urediti KLO Radgona. Hladilna naprava in potrebni stroji so na razpolago v bivši Benkovi 

klavnici in mesnici Turist hotela na Tratah pri Cmureku, ki so » sedaj last narodne imovine ». 

Organizacijo odkupa mleka bo prevzel Anton Toplak, ki je bil do sedaj šofer s knjigovodskim 

tečajem. Okrajni magazin v Gornji Radgoni bo prevzel eden od treh, ki jih predlaga OK 

(poslovodja NAPROZE iz Apač-Strah Franc Strah ali Vinko Zorko, poslovodja NAPROZE iz 

Benedikta ali Anton Kos iz Murske Sobote, ki že službuje v Gornji Radgoni).365    

OK je ostro reagiral in opozoril Državne elektrarne Slovenije (DES) v Gornji 

Radgoni,ki še vedno ni izdelal petletnega načrta elektrifikacije v okraju, kar je že vplivalo na 

kmetijstvo, ki je sicer ob majhnem številu električnih strojev pogrešalo primerno moč 

električne energije.   

OK je opozoril tudi na potrebne aktivnosti v kmetijstvu in pozval aktiviste na akcijo 

pobiranja koloradskega hrošča. Pri Sv. Antonu je prišlo do zlorabe koriščenja zemlje, 

dobljene po agrarni reformi, ko je » reakcionarni kolonist Kaučič imel 9 ha zemlje in 2 

stanovanjski hiši« . Agrarna reforma mu je dodelila hišo in 4 ha zemlje za sina, ki se je 

nameraval poročiti, a se ni, in zato je OK zahteval, da se mu ta zemlja odvzame in dodeli 

drugemu kolonistu366.  

Poleti 1947 so bile izvršene kadrovske menjave v okrajni kmetijski politiki; iz agrarne 

komisije je bil Brumec premeščen na gospodarski odsek, » kjer delo šepa », za zadružnega 

referenta pa je OK KPS Radgona postavil Pleterška iz Stogovc. Janko Strajnšak je postal 

predsednik okrajne načrtne komisije. Skladišča za odkup kmetijskih pridelkov so morali 

organizirati Ivan Štrafela, Franc Strah in Franc Kosar - Matija367.  

Proti jeseni je OK zopet okrepil delo na političnem področju in v lastnih vrstah; 

kritiziral je Vesela, sekretarja celice v Podgorju , ki je deloval proti odkupom in ga izključil iz 

                                                
364 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (22.4.1947) 
365 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.6.1947) 
366 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.6.1947) 
367 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (9.7.1947) 
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KP kot tudi Mauserja, predsednika zadruge iz Podgorja, ker je dejal » Vi morate prenašati 

direktive partije, jaz pa moram ščititi interese zadruge ».  

V 13 centrih v okraju je po navodilu OK KPS Radgona bila naročena zaplemba 

krompirja, za kar je OK aktiviral skupaj 24 oseb.  

Pri izpolnjevanju norm je bil zelo uspešen mlin v Apačah, ki je do avgusta 1947 

dosegel že 94 % planiranih letnih del368.  

Ob začetku volilne kampanje za volitve v KLO se je OK KPS Radgona odločil za 

politično potezo ter imenoval posebno komisijo, ki bo nagradila najboljše pridelovalce 

krompirja v akciji odkupa le-tega. V to komisijo je imenoval Ivana Štrafelo369.  

V pozni jeseni 1947 je bila pri sekretariatu OF imenovana šestčlanska zadružna 

komisija,ki jo je vodil Stanislav Škof, sekretar OK KPS Radgona370.   

Ob koncu leta 1947 so se zadružni domovi gradili (v Črncih se naj izprazni dom 

onemoglih in se preseli v grad na Tratah, da bo tako nastal zadružni dom) ali dograjevali v 

Podgorju in pri Sv. Juriju ob Ščavnici. 

Ob koncu leta je bila tudi izredna seja OK KPS Radgona na kateri je Boris Kraigher371 

, član CK KPS in minister za notranje zadeve, naročil OK, da »naj vodi boj proti velikim 

kmetom in jih pritisne..« ter da naj mobilizira najboljše mlade ljudi.za NM372.  

Za leto 1948 je bila predvidena vzpostavitev 30-40 kmetijskih zadrug, izgradnja 4 

novih in adaptiranje 6 zadružnih domov. Za vso to izgradnjo je OK planiral odprtje 

kamnoloma in apnenice na Tratah ter delovanje treh poljskih opekarn za žganje opeke 

(Gornja Radgona, Benedikt in Grabe).V času pred volitvami v OLO se je začela akcija 

graditve 20 zadružnih domov, kar pa je bila nedvomno pretirana predvolilna parola KP in OF, 

realnost pa nekoliko drugačna.   

Ob analizi političnega stanja v okraju se je v OK KPS Radgona poudarilo uspešnost 

149 izvedenih rubežev zaradi neplačanih davkov pri kmetih373.  

Do pomladi 1948 je v okraju bilo 10 zadrug (6 kmetijskih, 1 mešana in 3 

vinogradniške),nove so nastajale po vsem okraju, razen v Segovcih in na Ptujski cesti. Načrt 

                                                
368 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (22.8.1947) 
369 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (11.10.1947) 
370 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (30.11.1947) 
371 Boris Kraigher -Janez ( 14.2.1914 Gradišče v Slov. goricah – 4.1.1967 Sremska Mitrovica), 1934 obsojen na 
2  
 leti zapora v Sremski Mitrovici zaradi komunistične usmeritve. Po aretaciji 1942 interniran v Gonars (Italija).  
 Povojni minister za notranje zadeve LRS. Od leta 1948 član CK KPJ. Predsednik Izvršnega sveta LRS (1953 –  
 1962), med leti 1963 – 1967 podpredsednik zveznega izvršnega sveta. Zadolžen je bil za izvedbo gospodarske  
 In družbene reforme (vir: ES 5, Ljubljana 1991, str. 358)  
372 PAM, Zapisnik izredne seje OK KPS Radgona, šk. 3(19.12.1947) 
373 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (9.2.1948) 
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je bil,da bi imeli v okraju 40 zadrug in sicer v vsaki večji gospodarski enoti. S 1. marcem 

1948 bodo začele s poslovanjem, ko bo tudi izvršena likvidacija NAPROZA (nabavno-

prodajna zadruga) do sredine marca.   

V okraju želijo zgraditi 20 zadružnih domov, z delom se je začelo že na 11 gradbiščih 

in pri nekaj adaptacijskih objektih. V pomoč je predvidenih 9 poljskih opekarn, apnenica, 

primanjkujeta le apno in suh les. Zbralo se je že 275 m3 stavbnega lesa, za žganje opeke pa 

250 m3 lesa ter že 162.000 kosov opeke. Denarja se je nabralo že 231.000 din, predviden pa je 

še ves zaslužek NAPROZ za gradnjo zadružnih domov. Šepalo pa je pobiranje davkov, saj jih 

je bilo do sredine februarja pobranih le 56 %,a istočasno izvršenih tudi 189 rubežev in 64 

transformacij lastništva374.  

Po volitvah v OLO, spomladi 1948,ko je bil v novem OLO predlagan Franc Levstik za 

poverjenika za kmetijstvo, si je OK KPS Radgona zadal pomembne naloge pri okrajnem 

setvenem planu in pobiranju davkov, ki so bili pobrani že 71 %. V petletki je bila načrtovana 

tudi melioracija Apaške doline ter njena pospešena elektrifikacija. Elektrifikacijski vaški 

odbori bodo morali biti ustvarjalni ter poskrbeti za zbiranje denarja, materiala, kopanje jam za 

električne drogove in druga pomembna dela375.   

V zadružnem sektorju so bili tudi problemi, v Žepovcih « je Peternelj često pijan » in 

se ga bo zamenjalo kot predsednika zadruge in pri Antonu » poslovodja Lešnik sabotira ».Na 

Tratah osnovna partijska celica ni bila sposobna mobilizirati mase za gradnjo zadružnega 

doma. Za izvedbo varovanja pred morebitnimi vlomi v kmetijske zadruge v okraju je bil 

zadolžen Ivan Štrafela376.  

Partijski aktiv pri OK KPS Radgona se je v sredini maja 1948 seznanil z aktualnim 

stanjem v KPJ, kjer so bile izvedene politične čistke (Hebrang in Žujević)377 ter sprejel 

samokritiko, » da je naš okraj najslabši okraj v Sloveniji, imamo 580 kulakov, kateri davke še 

sploh niso plačali ». Zato je bilo določenih 10 izterjevalcev po vaseh, da naj do sredine junija 

opravijo to zahtevno delo:Janez Kralj (Žepovci),Martin Staniša (Žiberci),Vinko Uhan 

(Apače),Franc Bale (Okoslavci), Franc Rojko (Benedikt), Stanko Muhič (Črnci), Alojz 

Markon (Apače), Peter Šipek (Ihova),Alojz Žnidarič (Janžev Vrh) in Alojz Klemenčič 

                                                
 
 
374 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.3.1948)  
375 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.4.1948) 
376 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.5.1948) 
377 Andrija Hebrang (22.10.1899 Bačevac -11.6.1949 Beograd) in Sreten Žujović (24.6.1899 Mala Vrbica –  
 11.6.1976 Beograd) 
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(Črešnjevci)378-. Tudi zelo priljubljene vaške veselice je OK omejil, » da ne smejo trajati 

dalje kot do 2. ure ponoči »379.   

Do 21. junija 1948 se je načrtovalo dokončanje 20 zadružnih domov, za katere sta bila 

zadolžena Ivan Štrafela (poverjenik za komunalne zadeve) za upravno – strokovno vodstvo in 

Franc Borko (poverjenik za prosveto) za politično delo. Zelo kritično se je ocenjevalo tudi še 

vedno zelo počasna elektrifikacija Apaške doline380     

Med gospodarskimi ukrepi je OK KPS Radgona predvidel, da Šerugov mlin, na 

obrobju Radgone, preide v upravo KLO. V okraju je bilo 39 kmetijskih zadrug in 4 

poslovalnice okrajnega magazina ter ena potrošniška zadruga381  

Odkupi v okraju so predstavljali enega od pomembnih ukrepov zagotavljanja preskrbe 

prebivalstva, predvsem v mestih, a so povzročali probleme na podeželju. V okraju so bili 

doseženi nekateri vzpodbudni rezultati, npr. odkup prašičev je bil povečan za 8 %, a odkup 

pšenice le 82 % ter davki pobrani 91 %.. Da bi se racionalizirala dejavnost zadrug, tudi tiste 

najslabše v Ivanjcih, se naj združujejo (npr. zadrugi Janžev Vrh in Ptujska cesta) in se za 

mestno industrijo mobilizira vaško prebivalstvo ( Zlato Pavlica odgovoren v OK za izvajanje 

mobilizacije delovne sile).  

Formirana je bila skupina, ki naj bo » sposobna reševati politične in gospodarske 

probleme v zvezi z odkupi » in so bili od OK določeni: predsednik Ivan Štrafela (poverjenik 

za trgovino in preskrbo), Zlato Pavlica (član OK KPS Radgona), Jože Srpčič (kontrolna 

služba), Žane Gašper (notranji odsek) in Jože Klaneček (uprava za odkup). Postavljena je bila 

tudi uprava za svilogojstvo, ki jo je vodil Franc Dunaj kot upravnik, ekonom je bil Matija 

Puhar, knjigovodske statistične zadeve je urejala Anica Košir382.  

OK KPS Radgona je skrbno nadzoroval dejavnost zadrug, predvsem v Apaški dolini s 

svojimi člani ( Marija Fifolt, Alojz Tekavec in Tone Zupančič) v zadružnih partijskih celicah 

ter v celicah pri KZ (kmetijska zadruga) in OZKZ (okrajna zveza kmetijskih zadrug) s 

Francem Kaučičem in Marijo Rozman383. Vodenje okrajne uprave zadružnih domov je OK 

zaupal Janku Strajnšaku384.  

                                                
378 PAM, Zapisnik partijskega aktiva pri OK KPS Radgona, šk. 4 (10.5.1948) 
379 PAM, Zapisnik 2. seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 4 (14.5.1948) 
380 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (2.6.1948) 
381 Zapisnik seje partijskega aktiva pri OK KPS Radgona, šk. 4 (14.7.1948) 
382 Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 4(9.9.1948)  
383 Zapisnik seje članov in kandidatov OK KPS Radgona, šk. 4 (28.10.1948) 
384 Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 4 (17.11.1948) 
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Da bi bile partijske celice na vasi uspešnejše je OK KPS Radgona zahteval, da se naj, 

do tedaj,ločene vaške in zadružne celice združijo.Za uspešnejšo partijsko delo na vasi se bo 

tako dokazala večja učinkovitost njihovega dela na terenu385.  

Agitprop komisija pri OK KPS Radgona je ob koncu leta 1948 priporočala vsem KOZ, 

da si organizirajo svoje knjižnice ter kupijo tudi radijske aparate, kar bi zadružnikom in 

vaščanom nasploh omogočilo izobraževanje in poslušanje, predvsem aktualnih političnih 

novic386.   

OK je zadolžil svoje člane za priprave na občne zbore kmetijskih zadrug, » kjer mora 

partija imeti v kmetijskih zadrugah vodilno mesto « , voditi » borbo proti kulakom na vasi » in 

doseči tendenco, da je ohišnica lahko le od 25 do 50 arov387.   

Aktivno je začel delovati tudi biro pri OK KPS Radgona. Takoj se je pokazalo, da se 

krajevni celični biroji redko sestajajo. Glavni problem, ki se je pojavil na začetku leta 1949 v 

Apaški dolini, je bila velikost ohišnice. Vsak zadružnik, npr. Žepovcih, je imel ohišnico 

velikosti okoli 1 ha, a OK je želel zmanjšanje na 25-50 arov. Tudi plačilo, ki ga je dobil 

zadružnik za delo na zadružni zemlji » za en trudodan388 « bi se naj zmanjšala s 150 din na 

100 din.389  

V sredini februarja 1949 je OK KPS Radgona dal pojasnilo svojim članom, kako se 

naj deli zadružni dohodek. Za dvig in obnovo zadružne ekonomije se mora ohraniti 30 % 

dohodka, ves ostali del pa se razdeli med člane, ki imajo zaslužek na osnovi svojega dela 

(trudodan)390.  

Problematika zadružništva, predvsem ustanavljanje novih zadrug, se je kazala tudi v 

tem, da so partijske celice, v katerih so bili » samo uslužbenci, miličniki in učitelji » na terenu 

niso dosegle na področju zadružništva večjih uspehov« Sekretar celice direkcije državnih 

posestev v okraju je bil Franc But, sekretar osnovne partijske celice v Črncih pa Milan 

Vidmar). Tudi primer strukture članstva v celici Benedikt (od 13 članov so bili le 4 kmetje, 

ostali pa delavci in uslužbenci) kaže, po mnenju OK KPS Radgona, da bo imela celica težave 

pri ustanavljanju kmetijske zadruge v tem kraju.  

Tudi vključevanje večjih kmetov v zadrugo je bilo ponekod še nedorečeno. Ko se je 

pojavil tak primer pri Sv. Antonu, je sekretar OK KPS Radgona, ob prisotnosti gosta, Viktorja 

                                                
385 Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (27.11.1948) 
386 PAM,Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk . 4 (29.12.1948) 
387 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (6.1.1949) 
388 Trudodan - v Sovjetski zvezi enota za obračunavanje dela v kolhozu ; v nekaterih državah (npr. Madžarska,  
 Češkoslovaška) se je trudodan obračunaval v naturi (krompir, mleko, moka) in denarju. 
389 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (14.1.1949) 
390 PAM, Zapisnik sej OK KPS Radgona, šk. 5 (15.2.1949) 
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Stoparja391, člana CK KPS, dal pojasnilo, » da ne smemo dopustiti, da bi se organizirali taki 

kmetje sami v zadruge », lahko pa je možnost individualnega sprejema kulakov, pri čemer pa 

je » potrebno zagotoviti v tej novi zadrugi trdnega vodstva od strani KP oziroma malega in 

srednjega kmeta.«392  

Da je bilo zadružništvo eno najbolj pomembnih gospodarskih in političnih vprašanj v 

okraju se je videlo tudi v tem, da se je sestanka OK KPS Radgona udeležil Stane Kavčič, 

organizacijski sekretar CK KPS393. V okraju je bilo 8 KOZ in 3 vinogradniške obdelovalne 

zadruge (VINOZ). Zadruga v Lutvercih se je pohvalila, da je imela največji hektarski donos 

krompirja v celotni republiki. Predstavljen je bil načrt že 5 pripravljalnih zadružnih odborov, 

okrajni plan pa je bil kar 12 kmetijskih in ena živinorejska zadruga394.  

Za ustanavljanje novih zadrug je OK sestavil 4 skupine svoji članov, ki bodo delovale 

aktivno na terenu. Prva skupina ( vodja Milan Klemenčič, člana Alojz Brumec in Karel 

Novina) bo za kraja Rožički Vrh in Plitvica, druga (vodja Franc Kaučič, člani, Medved in 

Ivan Borko) za Rožengrunt in Dražen Vrh, tretja (vodja Franc Levstik, člani Franc Križman, 

Anton Toplak in Franc But) za Hrastje Mota in Črešnjevci ter četrta (vodja Peter Kociper, 

člana Janko Strajnšak in Franc Borštnar) za Galušak in Sv. Jurij. Po opravljenih nalogah bodo 

morale skupine poročati OK o doseženih rezultatih na terenu v Apaški dolini «395.   

Imenovana je bila komisija za ustanavljanje kmetijskih obdelovalnih zadrug (KOZ), ki 

jo je vodil kot predsednik Peter Kociper, sekretar je bil Stane Čeh, člani pa Franc Kaučič 

(tajnik OZKZ), Ivan Borko (poverjenik za kmetijstvo) in Bela Rodi (poverjeništvo za 

trgovino in preskrbo pri OLO)396. 

Celoten okrajni teren je OK razdelil na enajst delov ter zadolžil svoje člane za 

posamezne aktivnosti. Organizirati je bilo potrebno tim. » simpatizerske grupe » za 

                                                
391 Viktor Stopar (13.12.1913 Trst – 11.8.2004 Ljubljana), politik in gospodarstvenik. 1936 izgnan iz Trsta v  
 Jugoslavijo. Leta 1940 postal sekretar PK SKOJ za slovenijo. Maja 1942 odšel v partizane. Od sept. 1944 do  
 maja 1945 je bil sekretar OK KPS Ljutomer, leta 1946 inštruktor CK KPS ter 1948 postal član CK KPS. Od  
 1948 je bil direktor tovarne Saturnus v Ljubljani, od 1949 Tovarne glinice in aluminija v Kidričevem , 146-1953  
 ljudski poslanec LRS. ter direktor Tovarne dušika v Rušah (1963-1965).(vir: ES 12, Ljubljana 1998, str. 327)
  
392 PAM, Zapisnik partijskega posvetovanja, Radgona, šk. 5 (23.2.1949)  
393 Stane Kavčič (30.10.1919 Ljubljana – 27.3.1987 Ljubljana); član KPS od julija 1941. Po vojni je bil na 
vodilnih  
 političnih položajih v mladinski in partijski organizaciji ter sindikatih. Med leti 1951-1956 podpredsednik in  
 1967-1972 predsednik slovenske vlade. Kot zagovornik liberalizma je bil v jeseni 1972 prisiljen odstopiti.  
 Politično in javno delovanje mu je bilo onemogočeno. (vir: ES 5, Ljubljana 1991, str. 31); primerjaj tudi: Božo  
 Repe , Slovenski » liberalizem » šestdesetih let in vloga Staneta Kavčiča v Slovenija- Jugoslavija, krize in  
 reforme 1968/1988, Ljubljana 2010 
394 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (9.3.1949) 
 
395 PAM, Zapisnik sdeje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (12.3.1949) 
396 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (18.3.1949) 
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včlanjevanje v zadruge v krajih Cogetinci, Cerkvenjak, Grabonoš, Ivanjci, Hrastje Mota, 

Šratovci, Mele, Podgrad, Črešnjevci in Drvanja397.   

V KOZ je primanjkovalo traktorjev in tudi bencina zanje, kar vse bi lahko ogrozilo 

jesensko setev. Skrb OK za jesen, oz. za dela čez pol leta, kaže na to, da je kmetijska politika 

bila ena od najbolj aktualnih nalog partije v tem obdobju. OK je tudi zahteval, da se sicer 

ustanovi 7 KOZ, a se tudi naj združijo KOZ in kmetijske zadruge v Žepovcih, Apačah, 

Podgorju ter morda še v Lutvercih398.  

V partijskih celicah se je ponekod pojavljalo sektašenje glede zadružništva (Žepovci in 

Podgorje), a je OK KPS Radgona z velikim zadovoljstvom ugotavljal, da je v okraju že 40 

KOZ399  

V sredini leta 1949 se je politična situacija v okraju zopet zaostrila., saj sta javni 

tožilec /Franc Mišič) in UDV (Franc Šoba – Iztok) zahtevala, da se preneha s prisiljevanjem 

vstopanja v KOZ ter opozorila, da » namesto , da bi se naši ljudje vzgajali v socialističnem 

duhu, pa se ravno v nasprotnem,v kriminalistične tipe »400.OK je zahteval tudi » natančen 

pregled nad vsemi uslužbenci in vsem partijskim članstvom. ki imajo kakršnokoli zemljo « z 

namenom, da jo vključijo v KOZ.   

V okraju so se znižali davki iz 72 milijonov na 42 milijonov dinarjev, a je še vedno 

ostalo za 8 milijonov neizterjanih davkov. Kontrolo pri mlatilničarjih se bo poostrilo s 

prisotnostjo članov KP, plačevanje pa po novi uredbi v denarju, a kmet bo moral še dati 

merico državi401. 

V juliju, mesecu žetve in mlatitve žitaric, je OK zaostril kontrolo pri mlatilnicah, saj 

noben privatnik ni smel mlatiti brez prisotnosti kontrolorja. Kontrolorje je postavil kar iz vrst 

članov osnovnih partijskih celic in sicer po 4 kontrolorje iz celice Žepovci, po 3 iz celic 

Podgorje in Apače, po 2 iz celic Lutverci, Stogovci, Segovci, Radenci in Benedikt ter po eden 

iz celic Plitvica,Vratja vas, Velka, Mahovci, Trate, Lokavec, Spodnja Ščavnica, Cerkvenjak, 

Jurij, Stara gora, Boračeva, Črnci, Žepovci, Ana in Nasova402.  

Po planu OK KPS Radgona za drugo polletje 1949 se bo moralo v okraju ustanoviti 8 

novih  

KOZ in so se za izvedbo tega načrta zadolžili člani OK: 

1. Spodnja Ščavnica ; Janko Strajnšak s svojo ekipo, 
                                                
397 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (31.3.1949) 
398 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (2.4.1949) 
399 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona , šk. 5(4.5.1949) 
400 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (17.6.1949) 
401 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (12.7.1949) 
402 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (20.7.1949) 
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2. Galušak ; Peter Kociper in Franjo Korošak,  

3. Rožengrunt-Lokavec; Jože Srpčič in Ferdo Stiplovšek 

4. Hrastje Mota ; Anton Firm, 

5. Drvanja; Franc Levstik, 

6. Lešane; Janez Elbl, 

7. Radvenci-Lokavci; Janez Elbl, 

8. Rožički Vrh; Franc Borko  

Ker se v nekaterih zadrugah, še iz 1946 leta, ni povečalo članstvo niti za eno družino, 

je bil sprejet strogo zavezujoč partijski sklep, da se mora v šestih KOZ (Cerkvenjak, 

Črešnjevci, Negova, Janžev Vrh, Ptujska cesta in Ana) do sredine septembra ustanoviti 

partijske celice, ki bodo poskrbele za korenite spremembe, predvsem pa za povečanje števila 

članov v teh KOZ403.  

Gornjeradgonski okraj, ki je imel izrazito kmečki značaj je bil v procesu 

deagrarizacije, ki je bila prisotna tudi v gospodarskih in političnih programih KP primeren, da 

bi se iz njega lahko mobiliziralo rezervno delovno silo, kar 6.300 oseb. Zaposlili naj bi jih 

predvsem v neagrarnih panogah gospodarstva. Glede na že obstoječa podjetja v okraju bi se 

morali skorajda vsi izseliti v mesta na širšem slovenskem območju, kar pa bi nedvomno 

povzročilo katastrofalno, skoraj 20 % zmanjšanje prebivalstva v okraju404  

Na okrajni partijski konferenci (13. oktober 1949), ki sta se je kot gosta udeležila tudi 

Drago Selinger, član oblastnega komiteja KPS Maribor in Lazo Vasić, politični komisar 

komande KNOJ Radgona,   

Peter Kociper je predstavil gospodarsko stanje. Ustanovljenih je bilo 6 novih KOZ z 

1.020 ha zemlje ter 270 vključenimi gospodarstvi. Zadružni sektor ima tako 16 KOZ, 14 

višjega in 2 nižjega tipa. V Žepovcih se je povečala posest za okoli 200 ha na 500 ha zemlje. 

Z ustanovitvijo KOZ v Benediktu, Cerkvenjaku, na Tratah in v Črešnjevcih so » nastala nova 

močna socialistična žarišča ». Na območju Lokavec-Rožengrunt se je opazil pojav, da so 

kmetje organizirano nastopili proti vključevanju v KOZ. V Podgorju (poročal je Tekavec) je v 

KOZ 68 družin, ki ima le 120 namesto 150 glav goveje živine, za delo pa primanjkuje 

ustreznih strojev    

V socialni strukturi partijskega članstva v okraju (482 članov) je bilo kar 218 

zadružnikov (43 %) ter tudi 58 kmetov (12 %). V OLO Radgona je bilo med 50 odborniki 15 

                                                
403 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (23.8.1949) 
404 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (27.8.1949) 
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malih kmetov ,6 zadružnikov in 1 mali kmet. OK KPS Radgona se je obregnil ob informacijo, 

da je » v KLO Podgorje njegov predsednik kulak «405.  

Po nastopu Petra Kocipra, novega sekretarja OK KPS Radgona, je prišlo v OK in 

okrajni upravi do kadrovskih menjav na področju kmetijskih resorjev. Kmečko komisijo je 

vodil kot predsednik Štefan Šabjan, sekretar Ivan Mavsar, Ivan Kavčič za kmetijsko politiko 

ter trije inštruktorji (Ivan Joh, Franc Koželj in Franc Luzar). Člani te kmečke komisije so še 

bili Anton Markovič (načelnik oddelka za zadružništvo pri OLO), Franc Rudolf (referent za 

trgovino in preskrbo pri OLO) in Jože Rus (sekretar kmečke komisije pri OO OF).. V OLO 

Radgona je Franc Korošak postal poverjenik za kmetijstvo406.  

Ko so bile konec oktobra 1949 volitve novih sekretarjev osnovnih partijskih 

organizacij, je OK KPS Radgona po izvolitvi dal vedeti » da se ceni partijsko organizacijo po 

uspehih graditve socializma na vasi »407   

Tudi kmečka komisija pri OK KPS Radgona se je v začetku novembra 1949 zavzela 

za ustanovitev šestih novih KOZ za kraje Jurij, Galušak - Sovjak, Rožički Vrh, Spodnja 

Ščavnica, Lokavec-Rožengrunt in Hrastje Mota408. KOZ v Rožičkem Vrhu se bo pa 

imenovala po Viktorju Avblju409.  

Sredini novembra sta bila na disciplinsko odgovornost poklicana na OK KPS Radgona 

Ivan Mavsar in Franc Luzar, ker sta odklonila delo v kmetijski komisiji, v katero sta bila 

imenovana sredi oktobra410.  

V KOZ, ki so se ustanovile v zadnjem obdobju, so se kazali dobri rezultati. V Spodnji 

Ščavnici je podpisalo pristopno izjavo » 9 družin z 26 za delo sposobnimi člani in 21 

nezmožnimi » in je v KOZ skupno 90 ha zemlje. V Lokavcu je pristopilo tudi 9 družin s 55 ha 

zemlje.,so pa še možnosti, da se KOZ poveča še za 4 enote, ki so jih zapustili » neupravičeni 

kolonisti in agrarni interesenti » , s katerimi sedaj upravlja KLO z najeto delovno silo411.   

Ko je ob koncu leta 1949 OK KPS Radgona analiziral volitve v KLO je območja 

posameznih centrov označil tudi negativno, ker »je center Ivanjci kulaška vas«, kot tudi 

centra Hrastje Mota in Ana. Na slabše volilne rezultate naj bi na Spodnji Ščavnici in v 

Orehovcih vplivala zemljiška komasacija oz zložba posesti. Poudarjeno je bilo,da morajo 

                                                
405 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference v Radgoni, šk. 5 (13.10.1949) 
406 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (15.10.1949) 
407 PAM, Zapisnik seje okrajne konference sekretarjev osnovnih partijskih organizacij, šk. 5 (28.10.1949) 
408 PAM, Zapisnik seje kmečke partijske komisije , šk. 5(7.11.1949) 
409 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (12.11.1949) 
410 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (18.11.1949) 
411 PAM, Zapisnik seje kmečke komisije, šk. 5 (24.12.1949) 
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imeti novoizvoljeni KLO » svojo gospodarsko bazo, saj se bo tako pri ljudeh pokazal 

drugačen odnos do zadružništva in komunalnega gospodarstva nasploh «  

Branko Zadravec,tajnik OLO, je prikazal gospodarsko stanje v okraju, predvsem v 

kmetijstvu, trgovini in nekaterih neagrarnih panogah. Pri tem je navedel, v kmetijstvu, 

planirane in realizirane količine ter % in razlike do planov za 13 najpomembnejših artiklov v 

politiki okrajni kmetijskih odkupov. 

Plan in realizacija v kmetijstvu za leto 1949:  

 

Artikel Plan Realizacija % Razlika 

goveja .živina 1,323.500 kg 1.298.480 kg 98,2 24.520 kg 

pitani prašiči 2.400 kom 1.512 kom 
6

3 
888 kom 

mršavi prašiči 2.000 kom 1.464 kom 73,2 536 kom 

krompir 4,437.075 kg 3,865.616 kg 87 571.459 kg 

fižol 160.000 kg 16.977 kg 10,6 143.023 kg 

ajda 30.000 kg 9.930 kg 33,1 20.070 kg  

proso 20.000 kg 4.681 kg 23,4 15.319 kg 

oljarice 417.240 kg 275.903 kg 66 341.337 kg 

vino 1,100.000 litrov 986.400 litrov 89,7 113.600 litrov 

bela žita 1,404.162 kg 1,404.760 kg 100,1 + 598 kg 

mleko 2,594.100 litrov 1,580.925 litrov 60,9 1,013.175 litrov 

jajca 2,261.205 kom 470.558 kom 20,8 1.790.647 kom 

volna 254 kg 37,5 kg 14,8 216,5 kg 
Opomba: realizacija odkupa krompirja (kontrahirano 725.700 kg in odkupljeno 260.700 kg)   

 

OK KPS Radgona je ob teh podatkih opozoril, da je okraj izrazito agrarni in da so 

delavci v glavnem zaposleni v Mariboru in Strnišču, njihovi svojci pa živijo v tem agrarnem 

okraju.  

Načrt delovne sile, ki je bil postavljen za december 1949 (330 oseb) je bil realiziran 

komaj 17 % oz. z 55 osebami za delo v neagrarnem gospodarstvu.  

Iz KOZ v Apaški dolini se je precej družin – kolonistov izselilo oz. vrnilo na svoje 

domove pred kolonizacijo leta 1946, kar je povzročalo probleme z delovno silo na zadružnih 

posestvih.    
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V okraju je bilo pobrano tudi zelo malo davkov za leto 1949, le 6,904.000 din oz. 38 

% od 18,159.000 din, tako da je še ostalo za 11,255.000 din neizterjanih davkov.   

Lokalno gospodarstvo je imelo, zaradi okvar strojev, pomanjkanja elektromotorjev za 

žage in mline ter le dveh kamionov in pomanjkanja skladiščnih prostorov, velike probleme in 

je težko dosegalo zastavljene plane. Tako so npr. mlini in žage realizirale le 80 % plana, 100 

% pa so ga izpolnile okrajne mizarske delavnice412.  

Tako se je končalo leto 1949, leto velikih gospodarskih in tudi političnih preizkušenj 

(infombirojevska gonja), ki se je čutilo tudi v kmetijstvu, ki je nosilo velika bremena v 

preskrbi, predvsem mestnega prebivalstva.  

Ko je v začetku leta 1950 OK KPS Radgona ponovno analiziral slabe rezultate na 

lanskoletnih volitvah v KLO je za enega od vzrokov omenjal » diferenciacijo na vasi «.  

Za gradnjo, predvsem zadružnih domov, je bil pripravljen načrt za odprtje apnenice, 

obrata kjer bi pridobivali apno, ki bi ga zamenjevali za opeko iz oddaljene Vojvodine. Pri tem 

je vsekakor zanimivo, da se ni nihče od odgovornih v okraju ni vprašal o smiselnosti take 

menjave, predvsem zaradi velike oddaljenosti in stroškov transporta413.  

V začetku leta 1950 se je zadruga v Apačah trudila, da bi se vključilo še preostalih 31 

gospodinjstev v njeno zadrugo, ki bi se tako povečala za 117 ha zemlje414  

Spomladi 1950 so nastale potrebe po kadrovskih menjavah v kmetijskih resorjih; 

namesto Franca Buta je prevzel mesto predsednika kmečke komisije v OK KPS Franc Kavčič, 

predsednik OZKZ, njegovo pa Anton Markovič, sedanji načelnik uprave za zadružništvo pri 

poverjeništvu za kmetijstvo.  

Radgonski okraj je obiskala zvezna komisija iz Beograda in pregledala plan in 

realizacijo setve industrijskih rastlin. Plani niso bili doseženi pri setvi sončnic (240 ha, 

realizacija le 42 ha) in sladkorne pese (80, realizacija 30 ha) , Dogovorjeno je bilo,da se 

morajo plani doseči, oz. izpadi nadomestiti na račun koruze. Plan pa je bil dosežen pri oljni 

repici in lanu.  

Problem so v okraju predstavljali tudi veliki zaostanki neplačanih davkov. Na 

zaslišanje je bilo poklicanih 180 zaostankarjev in 130 kaznovanih z 2.000 do 30.000 din. 

Skupaj je bilo izrečenih kazni za 1,189.000 din415.   

Politične oznake OK KPS Radgona so še vedno letele na nekatera izrazito agrarna 

območja, ki so jih označevali kot » kulaški kraj » (Videm) ali » nemčursko gnezdo » (Dražen 
                                                
412 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.1.1950) 
413 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (6.1.1950) 
414 PAM, Zapisnik konference OK KPS Radgona, šk. 6 (9.2.1950)  
415 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (25.4.1950) 
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Vrh) ter na kritiko Šlebingerja, novega brigadirja oz. vodjo delavcev v zadrugi Trate - 

Lokavec,ki so ga absurdno označili » saj je bil svoj čas SS ter nima ugleda ». Izselitev nekaj 

kolonistov iz Apaške doline,ki so odpeljali seboj celo pohištvo in » ni bila zaradi tega možna 

naselitev novih članov, ker so hiše prazne » je OK KPS Radgona za to okrivil tudi delno 

osnovno partijsko celico v Apačah416.  

Ko se je v poletju 1950 načrtovala temeljita organizacijska sprememba v političnih in 

oblastnih organih v okraju, je OK KPS Radgona poskrbel za vse bodoče viške zaposlenih v 

teh organih in telesih. Tako je načrtoval, da se bodo nekateri viški zaposlili v KDZ Lutverci 

(Julka Žalec), KDZ Negova (Milan Vidmar), vsi preostali še nerazporejeni pa » po njihovi 

volji v podjetja ali zadruge »417.Poverjenik za kmetijstvo, Franc Korošak in Ivan Lesjak za 

gozdarstvo, sta bila v tej reorganizaciji načrtovana, da ostaneta na svojih položajih v OLO 

Radgona418.  

Republika Slovenija je razpisala v poznem poletju 1950 že drugo ljudsko posojilo. Po 

razbitju predvidene vsote je v radgonskem okraju prišlo povprečno na kmetovalca 2.700 din , 

na vse ostale, delavce in uslužbence, pa od 1.000 do 1.200 din, kar je OK KPS Radgona 

smatral, da » ni mnogo, če bomo pristopili k delu ». Alojz Gašpar iz UDV je zahteval, » da je 

potrebno napraviti moralni pritisk na velike kmete in jim matematično prikazati njihov 

dohodek »s čimer se je strinjal tudi Stanislav Škof, tedaj » zaposlen na ministrstvu », pred leti 

pa sekretar OK KPS Radgona. Milan Klemenčič, predsednik vpisne komisije za ljudsko 

posojilo, je bil ostro kritiziran, ker se ni udeležil sestanka aktivistov za vpisovanje ljudskega 

posojila, saj je, kot je priznal, zaspal za omenjeni sestanek419.  

Do sredine avgusta je bilo na 109 vpisnih mestih in 40 krajevnih komisijah vpisanih 

obveznic ljudskega posojila v vrednosti 1,733.000 din-na vaseh 772.000 din, v podjetjih 

702.000 din, ostalo pa v KDZ in ustanovah. Uspeh zbiranja je bil v okraju zrelo različen; 

najboljši v centru Benedikt (292.000 din), Zgornja Ščavnica (151.000 din), Negova (37.000 

din). V Podgorju nameravajo nekateri zadružniki vpisati le po 1.000 din. na območju KLO 

Apače 335.000 din, državno posestvo v Črncih 140.000 din, v slatinskem podjetju v Radencih 

330.000 din. V Šratovcih » veliki kmetje s Hamlerjem na čelu niso hoteli iz principa vpisati 

nobene vsote «, kot tudi na apaškem območju Časar Angela, » ki je v poštno hranilnico vložila 

40.000 din ter ima doma še preko 60.000 din, vpisati pa noče ničesar ».Vlado Majhen, 

sekretar oblastnega komiteja KPS Maribor, je sarkastično pripomnil ob poslušanju teh 
                                                
416 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (3.5.1950) 
417 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona , šk. 6(9.7.1950) 
418 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (14.7.1950)  
419 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.8.1950) 
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podatkov,» da je bilo v predvojni Jugoslaviji v Radgoni 13 gostiln, zdaj sta le 2 « in pri tem 

verjetno mislil, da ljudje imajo vseeno denar, le vpisati posojila ne želijo v večjih vsotah.   

Ko je bilo vpisovanje ljudskega posojila spremljano s parolo » Zemlja kmetom ! », je 

potekala vzporedno še akcija ustanavljanja delavskih svetov in upravnih odborov s parolo » 

Tovarne delavcem ! »420   

V začetku septembru se je vrednost vpisanega ljudskega posojila dvignila že na 

4,218.000 din, vplačanega pa 1,900.000 din. Delavcev - vpisnikov je bilo 875 s 959.000 din, 

502 uslužbenca s 740.00 din,1380 kmetov s 1,896.900 din, 426 zadružnikov s 548.200 din ter 

26 obrtnikov s 72.500 din.   

Glede na dejstvo, da so bili skoraj vsi delavci v okraju polproletarci, po mnenju 

sekretarja OK, » niso revolucionarni v odnosu do kmečkega vprašanja «, a vseeno na 

apaškem območju, ki je izrazito agrarno, » stari borci vršijo ugled partije pri ljudskem 

posojilu «, kot je menil Tone Ulrih, član biroja območnega komiteja KPS Maribor, ko je 

poslušal poročilo Milana Klemenčiča, predsednika okrajne vpisne komisije421.  

Na konferenci je bilo podano tudi podrobno poročilo o kmetijstvu, » ker v našem 

okraju nimamo surovinskih baz za razvoj industrije »,da bi lahko bila prevladujoča panoga 

okrajnega gospodarstva.  

Celotna površina okraja je merila 30.663 ha, od tega je zavzemal državni sektor 1320 

ha, zadružni 3115 ha in privatni 24.815 ha. Samih kmetijskih površin je bilo skupaj 21.226 ha, 

od tega v državnem sektorju 1013 ha, zadružnem 2378 ha in privatnem 17.330 ha. Njiv je bilo 

skupaj 9952 ha, v državnem sektorju 251 ha, zadružnem 1245 in privatnem 7892 ha. 

Sadovnjakov je bilo skupaj 2284 ha, od tega v državnem sektorju 120 ha, zadružnem 136 in 

privatnem 1870 ha. Vinogradov je bilo skupaj za 1370 ha, od tega v državnem sektorju 291 

ha, zadružnem 121 ha in privatnem 898 ha. Travnikov je bilo skupno 6637 ha, od tega v 

državnem sektorju 218 ha, zadružnem 745 ha in privatnem 5331 ha. Vsa privatna zemlja je 

pripadala 2711 malim gospodarstvom, 839 srednjim, 571 velikim in 1294 « brezzemljašem ».  

OK je seveda dajal poudarek in videl edino perspektivo za razvoj kmetijstva v 

zadružništvo, kjer pa so bili resni problemi v organizaciji poslovanja, disciplini članov 

zadruge, sektašenju med starejšimi in mlajšimi člani, glede na udeležbo ali neudeležbo v 

NOV, delitvi dohodka in zagotavljanju obveznosti do države pri oddajanju pridelkov. V KOZ 

je bilo 218 članov in 40 kandidatov KP, ki pa niso predstavljali zadostne politične baze za 

razširjanje zadružništva.  

                                                
420 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (17.8.1950) 
421 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.9.1950) 
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V zadružni produkciji so nedvomno obstajale še rezerve, saj je na 2378 ha zadružne 

kmetijske površine in 459 ha ohišnic redil zadružni sektor le 180 konj, 1167 goveje živine in 

le 1399 prašičev. Hektarski donos žita je bil npr. v KOZ Podgorje 16 stotov, kljub poletni 

toči, ki je uničila 25 % pridelka.  

Obveznosti iz kmečke proizvodnje do države pri oddajah so pokazale nekaj 

pomanjkljivosti in špekulanstva, pri privatnikih kot tudi v zadružništvu (skrivanje pridelkov, 

črni zakoli živine, sabotaže, slaba kontrola tim. ljudske inšpekcije, itd.).  

Za okraj je predstavljalo poseben problem pobiranje davkov. OK je okrivil kar 

osnovne partijske organizacije na vaseh, da niso bile dovolj budne pri delu davčnih komisij, ki 

so delovale pri KLO in bile nemalokrat tudi pristranske.  

Za leto 1949 je bilo za radgonski okraj predpisanega davka v skupni višini 31,442.666 

din in sicer za kmete (29,856.789 din), zadruge (481.820 din ), obrtnike (728.896 din) in 

ostale poklice (375.161 din).Vplačanih davkov je bilo skupaj 27,551.755 din, pri kmetih 

26,616.198 din, zadrugah 344.943 din , obrtnikih 906.185 din in ostalih poklicih 499.929 din. 

Pri teh obveznostih so bili izkazani dolgovi oz. zaostanki davkov skupaj 3,377.468 din, pri 

kmetih za 3,240.591 din in zadrugah za 136.877 din ter preplačila skupaj 302.057 din pri 

obrtnikih 177.289 din in ostalih poklicih 124.768 din.  

Pri kmetih kot največjih davčnih dolžnikih se jim je zagrozilo, » ker ne prispevajo h 

graditvi našega gospodarstva v taki meri kakor se od njih pričakuje in kar bi bili dolžni 

prispevati «, da se jih bo ostreje kaznovalo, eksemplarično, vključno z zaplembo posestev «. 

Se je pa OK KPS Radgona zavedal, da njihov zaostanek predstavlja večinoma neizterljiv dolg 

kmečkih posestev, ki slabo obdelujejo svojo zemljo ter nimajo tudi dovolj živine.   

Akontacije davkov za leto 1950 so bile že znane in deloma vplačane za tri četrtine leta, 

Akontacije so bile nekoliko višje , za 504.281 din oz 9,8 % , kot za leto 1949, »zaradi boljše 

sadne in vinske letine ».  

Davčne obveznosti so bile za leto 1950 pri istih štirih kategorijah davčnih zavezancev, 

v skupni višini 31,946.947 din in sicer za kmete 30,567.847 din, zadruge 383.300, obrtnike 

646.350 din in ostali poklici 349.450 din. Že vplačanih pa je bilo davkov skupaj 20,586.365 

din, pri kmetih 20,053.505 din, zadrugah 46.000 din, obrtnikih 307.517 din in ostalih poklicih 

179.343 din. Neplačanih dolgov je bilo skupaj za 11,360.582 din, pri kmetih za kar 

10,514.342 din, zadrugah 337.300 din, obrtnikih 338.833 din in ostalih poklicih 170.107 din.  

Tak velik zaostanek je posledica tega, ker je okrajno finančno poverjeništvo predpisalo 

akontacije za IV. četrtletje v višini preko 8 milijonov šele pred pol meseca. vplačila pa so se 

šele komaj začela.  
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OK KPS Radgona je prikazal na konferenci še podatke o produkciji nekaterih kmečkih 

pridelkov za leti 1949 in 1950:  

 

Kmetijski artikel 1949 indeks na 

1948  

1950 indeks 

na1949 

Meso 90,4 72,8 

Mast 55,7 37,02 

Bela žita 102,6 73,73 

Mlatilniška merica 100 75 

Krompir 94 31,3 

Mleko 61,7 36,1 

Skupaj (1-6) 84,1  54,32 

   

Podatki za še nedokončano leto 1950 so pokazali, da se bodo plani do konca leta težko 

realizirali 100 %, predvsem pri masti, krompirju in mleku, pri treh artiklih, ki so bili tudi 

najtežje kontrolirani pri kmetih, pa tudi največ skriti pri njih.  

Lahko ugotovimo, da so ti rezultati oz. indeksi (1950:1949) slabši od indeksov 

1949:1948). O konkretnih vzrokih za tako stanje dokumenti OK KPS Radgona ne razkrivajo.    

Kmetijska proizvodnja je bila med drugim odvisna od kakovosti zemlje ter tudi od 

kmetijske mehanizacije.   

Opremljenost posameznih sektorjev z osnovnimi kmetijskimi stroji je bila naslednja:  

 

Vrsta kmetijskega stroja Zadružni Sektor Državni sektor Privatni sektor Skupaj  

Traktor  11  3  2 
 

16 

Mlatilnica  38  5  74 
 

117 

Kosilni stroj  31  ?  75 
 

106 

Traktorski plug dvobrazdni  8  3  2 
 

13 

Sejalnica  16  ?  45 
 

61 

Izruvači krompirja  22  ?  48 
 

70 
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V sredini decembra 1950 je Gornjo Radgona obiskalo kar pet članov oblastnega 

komiteja KPS Maribor (Majhen, Truden, Fuks, Žabkar in Vinturini).OK KPS Radgona so9 

pošteno okregali, češ, »smatramo, da je najslabša politična situacija v radgonskem okraju«. 

OLO so dali nalogo, da morata Branko Zadravec in Peter Kociper izdelati podrobno analizo, s 

katero bosta v prihodnjem tednu v Ljubljani seznanila Viktorja Avblja, predsednika sveta za 

blagovni promet. Postavljena je bila tudi konkretna zahteva,« da se mora stisniti kulaški 

element na vasi «, Poverjeništvo za notranje zadeve pri OLO in UDV sta do bila nalogo 

ugotoviti, kje se skrivajo rezerve žit in krompirja, da bi se lahko potem izvršile potrebne 

preiskave in zaplembe pri kmetih422.  

Konec oktobra 1950 je v osnovnih partijskih organizacijah bilo od 549 članov kar 274 

kmetov , od tega 216 zadružnikov, 40 malih in 16 srednjih kmetov. Pri kandidatih za članstvo 

v KP pa je bilo od 126 kandidatov 54 kmetov (40 zadružnikov,13 malih kmetov in 1 srednji 

kmet).  

4. 1. 10. 2 Trgovina in obrt  

 

V začetku leta 1947 so za personalnega referenta na OLO postavili Ivana Štrafela - 

Dona.  

OK je postavil tudi novo, 7 člansko, komisijo za odkup in znižanje živilskih izkaznic;. 

Komisiji je predsedoval Janko Strajnšak s člani: Slavko Šorli, Jože Zalokar, Franc Levar, 

Polanec Marica Polanec, Matko Zemljič, Albin Kuhar in Ivan Rihtarič. Od prejšnjih 12.000 

živilskih izkaznic je bilo število znižano za tretino, na 8.000, » a jih je potrebno še dodatno 

znižati za 1500 »423.   

OK je izvedel nekaj kadrovskih menjav na gospodarskem področju. Za upravnika 

Okrajnega magazina je OK predvidel Antona Kosa, Marjana Preskarja, referenta za nabave, 

Andreja Trdino, knjigovodja in poslovodje: Tivadar (na bivšem Koroščevem lokalu),na mesto 

poslovodje Lovra Cajnkarja pa Potočnika iz Radenc, pri » Naši knjigi » Bela Rodi, za usnje 

                                                
422 PAM, Zapisnik posvetovanja članov biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (13.12.1950) 
423 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 3(14.2.1947) 

Traktor s kultivatorji  3  ?  - 
 

3 

Križne brane  6  ?  ? 
 

6 

Skupaj (1-8)  135  11  246 
 

392 
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Levačič, ki se premesti h Korošcu, Štanta za les. V Radencih bo postavljen Jurjevič, za Sv. 

Jurij ob Ščavnici pa Konrad Kovačič. Za Okrajni magazin je OK KPS Radgona zagotovil 4,5 

milijona din.  

Tudi pri Poslovni zvezi so se predvidevale kadrovske menjave; upravnik bi bil Franc 

Strah, za knjigovodjo iz NAPROZE Apače, Tušek iz Antona, za nabavo industrijskih in 

kmetijskih artiklov Lovro, Cajnkar , administratorja bo preskrbel bodoči upravnik Strah.  

Iz agrarne komisije je bil Brumec premeščen na gospodarski odsek,« kjer delo šepa«, 

za zadružnega referenta pa je OK postavil Pleterška iz Stogovc, Janko Strajnšak pa je postal 

predsednik okrajne načrtne komisije. Skladišča za odkupe morajo organizirati Štrafela, Strah 

in Franc Kosar-Matija424.  

Planirana sredstva (kredit 4,125.000 din) za delovanje Okrajnega magazina niso bila, 

kljub zagotovilom OK, odobrena, kar pa ni motilo rednega delovanja magazina425.   

. V oktobru 1947 je OK KPS Radgona analiziral problematiko odkupov ter pohvalil 

vlogo partijskih celic pri odkupih v Žepovcih, Lutvercih, Segovcih in Apačah ter grajal slabše 

v Radencih, Benediktu, Plitvici in Ščavnici426.   

V začetku leta 1948 je OK sklenil, da ne bo dal dovoljenja za podelitev treh obrtnih 

dovoljenj osebam, » z nečisto preteklostjo med vojno «; dimnikarju Križanecu, » ker je bil 

ustaški poročnik «, mehaniku Kozarju in čevljarju Fekonji, « ker sta bila okupatorjeva 

sodelavca «427.   

Spomladi 1948 je bila imenovana v okraju uprava pri odkupih; Jože Klaneček bo vodil 

plan in operativno evidenco, Ivan Štelcer vezano trgovino, Martin Burjan in Janko Močnik 

terensko službo,Marija Knehtl evidenco ter Štajnbauer s Kapele administracijo428.   

V sredini leta 1948 je bil Jernej Avsec, poverjenik za trgovino in preskrbo na OLO 

Radgona, v okraju429.   

V jeseni 1948 so v okraju predstavljali enega od pomembnih ukrepov v zagotavljanju 

preskrbe prebivalstva, ki so povzročali probleme na podeželju. V okraju so bili doseženi 

nekateri vzpodbudni rezultati; odkup prašičev je bil povečan za 8 %, a je bilo odkup pšenice 

le 82 % ter davki pobrani 91 %. Da bi se racionalizirala dejavnost zadrug, tudi tiste najslabše 

v Ivanjcih, je bil sklep OK KPS Radgona, da se naj združujejo (npr. zadrugi Janžev Vrh in 

Ptujska cesta) in se za mestno industrijo mobilizira vaško prebivalstvo. Formirana je bila 
                                                
424 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (9.7.1947) 
425 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (22.8.1947) 
426 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 3(21.10.1947) 
427 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.1.1948) 
428 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.3.1948) 
429 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (19.6.1948) 
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skupina, ki naj bo » sposobna reševati politične in gospodarske probleme v zvezi z odkupi » 

in so bili od OK določeni : predsednik Ivan Štrafela (poverjenik za trgovino in preskrbo), 

Zlato Pavlica (član OK KPS Radgona), Jože Srpčič (kontrolna služba), Žane Gašper (notranji 

odsek) in Jože Klaneček (uprava za odkup)430  

V Radencih je bila najpomembnejša gostinska dejavnost združena v upravi gostinskih 

obratov, ki jih je vodil Stane Šmajdl, ki je bil tudi član OK KPS Radgona, ko se je ta formiral 

v oktobru 1949 leta431, ko je na OLO Radgona bil referent za trgovino in preskrbo Franc 

Rudolf ter Ivan Štrafela poverjenik za trgovino432.  

Preskrba za člane KOZ v okraju je bila organizirana v sedmih » poslovalnicah oz. 

preskrbovalnicah », kjer je bilo » visoko kurantno in raznovrstno blago na zalogi », 

primanjkovalo pa je najbolj otroških čevljev,velikosti 16 do 29, za šoloobvezne otroke 433.Da 

je bil volilni rezultat lahko odvisen tudi od blaga, ki so ga delili dan pred volitvami v KLO, 

sicer drugače kot sta naredila razdelilnik odbor OF in KLO.  

V trgovini in preskrbi je bil glavni problem, da se je za mesec januar 1950 sprejelo kar 

1.300 nedelavskih živilskih nakaznic manj. OK je ugotavljal, da bi » se pri najostrejši 

kontroli našlo 50 – 100 neupravičenih, a je še kar mnogo upravičencev socialno ogroženih in 

bi jim pripadale karte po zakonu ». Ker se je tako drastično zmanjšalo število nakaznic, so 

delavci začeli zapuščati službe, ker njihovi svojci niso več prejemali živilskih nakaznic. 

Komite je opozarjal na dejstvo, da je radgonski okraj izrazito agrarni in da so delavci v 

glavnem zaposleni v Mariboru in Strnišču, njihovi svojci pa živijo v radgonskem okraju. Prav 

zaradi take situacije je število nedelavskih nakaznic v radgonskem okraju večje kot v 

nekaterih drugih okrajih, ki imajo pač drugačno strukturo delavstva.  

Preskrba je bila dokaj problematična v vinogradniških zadrugah (VINOZ) Ptujska 

cesta, Janžev Vrh in Sv. Ana, kjer zadružniki niso imeli dovolj bonov za nakup industrijskega 

blaga, » ker izdajajo večino bonov za kruh ». Blago je zelo počasi in neredno prihajalo v 

vezano in garantirano preskrbo oz. trgovino. Garantirana preskrba je bila še zadovoljiva, 

vezana je bila slabša a je še vseeno bilo kar 1,6 milijona nekritih bonov434.  

Po aretaciji Ivana Štrafele – Dona, v maju 1950, je poverjeništvo za trgovino in 

preskrbo v OLO Radgona prevzel Janko Stranjšak, predsednik okrajne planske komisije435  

                                                
430 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (9.9.1948) 
431 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference v Radgoni, šk. 5 (13.10.1949) 
432 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (15.10.1949) 
433 PAM, Zapisnik seje kmečke komisije (21.11.1949), šk. 5 
434 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.1.1950); glej tudi: Slovenska kronika 20. stol, 1941- 
 1995, Nova revija Ljubljana 1996, sr. 106 
435 PAM, Zapisnik izredne seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (26.5.1950) 
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OK je poskrbel poleti 1950 za racionalizacijo trgovske mreže na Kapeli, kjer so 

delovale kar tri trgovine, z desetimi zaposlenimi, a je bilo blaga zelo malo, da jih bodo 

združili. Zgledovali so se po dobri praksi, ko so v Radencih dali krajevno gostilno v zakup in 

je sedaj v tem obratu vsega blaga dovolj, » do čim je bila poprej vedno prazna »436.  

Po večkratnih racionalizacijah okrajnih oblastnih organov, predvsem OLO Radgona, 

so bili za poverjenike predvideni: za trgovino Franc Kaučič in Novak Stane za nabave ter 

Franc Levstik za industrijo in obrt437, iz OF pa je bil Janez Elbl premeščen za direktorja 

okrajnega odkupnega podjetja438   

Razdeljevanje blaga med potrošnike je zelo vplivalo na politično razpoloženje 

prebivalstva in zaradi raznih napak in pomanjkljivosti je bilo veliko pritožb na terenu. Za 

garantirano preskrbo je bilo v okraju skupaj 7310 upravičencev. Za živilske izkaznice je bilo 

upravičenih skupaj 6676 oseb (2909 delavcev, in 3767 ostalih), 409 upravičencev v socialnih 

ustanovah, 120 v internatih ter ostalih 105, oz. skupaj 7310 potrošnikov. Pri teh nakaznicah so 

se občasno pojavljale razne malverzacije ter kraje bonov in gotovine.439  

Za organizacijo okrajnega odkupnega podjetja je bilo potrebno zbrati 42 oseb,« 

predvsem članov partije ali pa dobre frontovce, posebno pa demobilizirance « in na OZ KZZ, 

kjer manjka  

predsednik, to mesto dati Martinu Burjanu, ki je bil zaposlen na Petanjcih ali pa 

Elimiru Lebarju iz Črnc440.  

Obrtniki v radgonskem okraju so bili npr. za leto 1949 ocenjeni za plačilo davka v 

višini 728.896 din ali 2,3 % skupne okrajne vsote, a so ob koncu leta imeli celo preplačila v 

višini 177.289 din. Obdavčitev v letu 1950 je bila za 2 %, a so ob koncu leta imeli še dolg 

338.833 ali skoraj še za polovico predpisanih davčnih obveznosti441.  

 

4. 1. 10. 3 Delovne akcije – delovne brigade  

 

Mladinke delovne brigade so bile delovne skupine,ki so bile uradno organizirane na 

prostovoljni osnovi. Izvajale so dela javnega pomena (gradnja cest, železniških prog, 

regulacije rek in potokov, žetve, spravilo lesa, itd.). Organiziranje in delovanje mladinskih 

delovnih brigad je bilo za komunistični režim tudi pomembno s političnega stališča. 
                                                
436 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (8.7.1950) 
437 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (14.7.1950) 
438 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.9.1950) 
439 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference za okraj Gornja Radgona, šk. 6 (21.10.1950) 
440 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (9.12.1950) 
441 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference za okraj Gornja Radgona, šk. 6 (21.10.1950) 
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Poudarjeno je bilo tovarištvo, solidarnost, bratstvo in enotnost ter vzgojno in izobraževalna 

dejavnost v brigadah.  

Ob koncu leta 1946 je bil v OK KPS Radgona sprejet sklep, da bo na delovno akcijo, 

izgradnjo železniške proge Šamac - Sarajevo, v Bosno in Hercegovino, odšlo iz okraja 600 

brigadirjev in brigadirk, prva skupina 140 že v marcu 1947. Za uspešnost te akcije so bili 

zadolženi vsi odbori OF v okraju442  

V začetku leta 1947 je reakcija, predvsem pa katoliška cerkev, močno vplivala na 

starše, da so mnogi med njimi nasprotovali načrtovanemu odhodu mladincev in mladink v 

delovno brigado za izgradnjo železniške proge Šamac – Sarajevo443, katere se je maja 1947 

udeležila tudi sekretarka aktiva SKOJ iz Vratje vasi. Prav SKOJ, skupaj z OF, je praviloma 

dajal največ udeležencev na teh akcijah444.  

Zagotavljanje zadostnega števila brigadirjev in brigadirk je predstavljal za OK KPS 

Radgona in SKOJ velik problem. SKOJ je imel sekretarko okrajnega komiteja Justiko Kolar 

in predlaganega organizacijskega sekretarja Toneta Jakopiča (» slab član »). Organizacija bi 

morala zagotoviti za akcije (proga Šamac - Sarajevo, regulacija reke Pesnice in sečnja lesa na 

Pohorju) 70 mladincev oz. mladink a ji je uspelo zbrati le 50, od tega jih bo na odšlo samo 10 

na delo445.   

Do jeseni 1947 se je udeležba za akcije precej izboljšala. Iz okraja je bilo 164 

brigadirjev na akciji v Železnikih in ena četa na izgradnji proge Šamac - Sarajevo. Vse to je 

pomenilo organizacijsko - političen uspeh, glede na prejšnje večkratne težave ob 

zagotavljanju potrebnega števila brigadirjev446.  

SKOJ je imel v 26 organiziranih skupinah (najuspešnejše so bile v Apaški dolini, 

Radgoni in Radencih) že 281 članov, a je delovanje organizacije v jeseni 1947 bilo nekoliko 

slabše zaradi odsotnosti « 230 najboljših mladincev » na delovnih akcijah (Šamac – Sarajevo 

in Želeniki),med njimi tudi 42 članov SKOJ. Do tedaj je v raznih akcijah sodelovalo že okoli 

500 mladincev, 160 pa jih je bilo pravkar na akcijah. Tudi sindikati v okraju so formirali 

svojo brigado za delovno akcijo na Primorskem , ki je štela že 70 članov, a so načrtovali da se 

                                                
442 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona (19.12.1946) ; glej tudi: Frontne brigade v borbi za socializem, 
Ljubljana  
 1949 
443 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona (14.1.1947) 
444 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona (29.5.1947) 
445 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona (19.6.1947) 
446 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona (16.10.1947) 
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bo njihovo število še povečalo. Tako je bilo do novembra 1947 na delu že okoli 700 

brigadirjev447. 

Je pa bilo na terenu v jeseni 1948 primerno politično razpoloženje med člani v 

osnovnih partijskih organizacijah, da je uspelo zbrati tudi zadostno število mladincev,da bo 

lahko odšla brigada na delo v Vuzenico (gradnja hidroelektrarne)448, a so pa bile vedno težave 

na območju Benedikta za zagotavljanje članov za frontovske delovne brigade449..  

Iz okraja je bila maja 1949 poslana na delovno akcijo sečnjo lesa v Kamniške planine 

(Mlinarsko) mladinska brigada. Brigadni biro KPS Radgona je na terenu ugotavljal, da je 

ideološka stopnja večine brigadirjev in brigadirk nizka. Ločili so dekleta od fantov, » da so 

tako preprečili vsako možnost nemoralnega življenja » ter » na mesta slabih desetarjev 

postavili člane KP «.   

Po reorganizaciji čet, z namenom po » izenačenju čet po ljudeh - dobri in slabi » ter po 

premestitvi 26 brigadirjev (en član KP in 2 kandidata) iz 3. čete (komandir Tone Zupančič) v 

2. četo (komandir Stane Čeh) se je postavilo vodstvo brigade. Za posamezne čete so bili 

postavljeni komandirji: Marija Levar in Tone Jakopič (1. četa), Stane Čeh (2. četa), Tone 

Zupančič (3. četa) in Alojz Tekavec (4. četa). Za mladinke je, po liniji AFŽ, bila odgovorna 

Julka Žalec, za statistiko in agitprop Matija But, Marjan Mažgon za gospodarske zadeve v 

brigadi in Hinko Plevnik za kulturno - prosvetno delo (časopisi, stenčas, knjige, taborni ogenj, 

partijski sestanki).  

V brigadi, ki je štela 257 oseb, je bilo 36 članov KP in 6 kandidatov, od tega 8 žensk 

in 28 moških. V biroju brigadirske celice KPS je bilo 7 članov partije. Po končani delovni 

akciji bi naj bilo najmanj 100 kandidatov za KP iz vrst frontovcev (člani OF).   

Za vse čete so bili postavljeni delovni plani in dnevne norme, postavljene za 

posameznike.   

Prva četa (76 članov- 53 planiranih za direktno delo) je imela dnevno normo 76 m3 

lesa, s osebno normo 1,5 m3 za 8 ur.  

Druga četa (73 članov - 71 planiranih za direktno delo) je imela dnevni plan sečnje 

lesa 75 m3 hlodovine, norma 2,25 m3 za 8 ur ,16 m3 jamskega lesa, 8 urna norma je 1,5 m3 ter 

13 m3 celuloznega lesa z 8 urno normo 1,5 m3 za posameznika.  

                                                
447 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.11.1947) 
448 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (24.11.1948) 
449 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (27.11.1948) 
 
 
 
 



 236 

Tretja četa ( 45 oseb – 44 planiranih za direktno delo) je imela normo 46 m3 

hlodovine, 8 m3 jamskega lesa in 8 m3 celuloznega lesa.  

Četrta četa (63 oseb - 62 planiranih za direktno delo) je imela dnevno normo 65 m3 

hlodovine, 14 m3 jamskega lesa in 12,2 m3 celuloznega lesa451.  

Glede na uspeh formiranja brigade za akcijo na Mlinarskem se je OK obvezal, da bo 

mobiliziral 200 ljudi za delo v industriji, 240 za novo frontno brigado ter še dodatno 260 

mladih za izgradnjo Novega Beograda.   

Eden od vzrokov za reorganizacijo KP v okraju, v poletju 1949, je bila tudi velika 

odsotnost članov KP, SKOJ in OF na gozdnih akcijah in v delovnih brigadah, kar je vse 

vplivalo, da je bilo za uspešno politično delo na terenu, kot je menil OK KPS Radgona, 

premalo primernih ljudi452  

Uspeh frontne brigade na Mlinarskem (maj 1949) je bil izjemen, a so sedaj ob 

formiranju novih brigad nastajali problemi. Od planiranih oz. zahtevanih 200 frontnih 

brigadirjev jih je odšlo na teren le 9. Boljšo udeležbo (80 oseb) se je zagotovilo za sindikalno 

brigado, ki bo delala v domačem okraju pri sečnji lesa. Štab te brigade bo sestavljen izključno 

iz članov KP453.    

Zelo težko uresničljiva obveznost za okraj je bila zahtevana mobilizacija rezervne 

delovne sile, kar 6300 oseb, ki bi se naj zaposlili predvsem v neagrarnih panogah 

gospodarstva. Glede na 

že obstoječa podjetja v okraju bi se skorajda vsi morali izseliti v mesta na širšem 

slovenskem območju454.  

Za mladinsko brigado je bilo v jeseni 1949 planiranih 150 mladincev, a je OK LMS po 

dveh mobilizacijah (50 v prvi in 12 v drugi) le napotil na delo 62 mladink in mladincev oz. 

manj kot polovico od planiranega števila brigadirjev455.  

                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
451 PAM, Zapisnik seje brigadnega biroja KPS Radgona, Mlinarsko, šk. 5 (22.5.1949) 
452 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (12.7.1949) 
453 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona , šk. 5(12.7.1949) 
454 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (27.8.1949) 
455 PAM, Zapisnik rednega partijskega sestanka celice pri OK LMS Radgona, šk. 5 (16.9.1949) 
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Še vedno je bilo aktualno zagotavljanje delovne sile za Trbovlje (novi plan za okraj je 

bil 25 oseb) ter vožnje kmetov s konji in stroški zanje na območju gozdov okoli 

Slovenjgradca, a tudi nekatere partijske celice niso uspele zagotoviti udeležencev; celica 

Boračeva, i je imela le 3 člane in močnejša iz Lutverc nista zagotovili nobenega udeleženca. 

Je pa na OK KPS Radgona poročal Janez Elbl, da je bilo do jeseni 1949 že čez 1600 mladih 

na raznih, tudi lokalnih, delovnih akcijah456.  

Janez Elbl je poročal, da mora OO LMS Radgona zagotoviti 60 mladih za delovno 

akcijo že za začetek novembra 1949. Da bi dosegli zahtevano udeležbo se bo morala 

organizacija povezati z OF v vsem okraju, da bi tako lahko čim več ljudi » preusmerili za delo 

v produkciji »457.  

Kar dvakrat je OK pozival OF in LMS, da zagotovita » 15 dobrih frontovcev za delo v 

rudniku Trbovlje «, kamor bi le-ti odšli že 17. novembra458.  

Ob ponovni prisotnosti člana oblastnega komiteja KPS Maribor (Drago Selinger) na 

seji biroja OK KPS Radgona, sredi novembra 1949, je ta predlagal zamenjavo Janez Elbla na 

mestu sekretarja OK LMS zaradi ponavljajočih se problemov z mladinskimi delovnimi 

brigadami (število udeležencev, organizacija prehrane na terenu, itd.)459. 

Slab je bil zopet januarski odziv 1950 na poziv za delo v rudnik Trbovlje (plan 42 

delavcev - realizacija le 16 ali 38 %)460 kot tudi problem OK KPS Radgona, kako zagotavljati 

zahtevano število brigadirjev, saj so za februarski odhod od 200 načrtovanih odšli le 3 

brigadirji461.   

V predvolilnem obdobju (spomladanske volitve za zvezno skupščino) je OK KPS 

Radgona le dosegel zagotovitev potrebnih » 200 frontnih brigadirjev » za enomesečno 

gozdarsko akcijo, kar je smatral za dobro politično podporo volitvam462.  

V sredini aprila 1950 pa je bila situacija zopet dokaj kritična, ko se je OK KPS 

Radgona seznanil, da je bil zopet slab odziv za delovno brigado, saj jih je od planiranih 120 

odšlo na akcijo le 55 brigadirjev463.   

Za frontne brigade je bil izdelan plan, da bodo poslali za 23 dni dela, 370 oseb 

(Slovenj Gradec 190 in Dravograd 180), od tega » mora iti v brigado 100 članov in 

                                                
456 PAM, Zapisnik seje partijskega aktiva pri OK KPS Radgona, šk. 5 (10.10.1949);  
457 PAM, Zapisnik seje okrajne konference sekretarjev osnovnih partijskih organizacij, šk. 5 (28.10.1949) 
458 PAM, Zapisnika seje OK KPS Radgona, šk. 5 (12. in 16.11.1949) 
459 PAM, Zapisnik seje biroja OK KPS Radgona, šk. 5(18.11.1949) 
460 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (6.1.1950) 
461 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (2.2.1950) 
462 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (19.2.1950) 
463 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (13.4.1950) 
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kandidatov KP ». V komisijo za izvedbo te akcije sta bila imenovana Marija Levar, sekretarka 

AFŽ in Aleksander Arnuš, sekretar okrajne gasilske zveze464.   

V partijski celici v Radencih (slatinski obrat) so se celo zavestno uprli in je, Kemer, 

član KP odločno povedal, » da ne bodo dali nobenega v frontno brigado iz podjetja zaradi 

dinamičnega plana ter ne bodo odposlali prav nikogar brez predhodne odobritve iz Ljubljane 

». Hladen, predstavnik radenske slatinske celice, je očital vodstvu brigadnih akcij napake 

glede oskrbe frontovcev na akcijah v preteklem, 1949. letu. Tak odnos radenske slatinske 

celice je OK KPS Radgona smatral za odkrit odpor, saj med drugim celica tudi dolguje plačilo 

članarine za kar 5 mesecev465.   

Na, v aprilu načrtovano, akcijo frontne brigade je bilo poslanih le 316 brigadirjev, od 

zahtevanih 100 članov KP jih je odšlo le 35, a za manjšo udeležbo bi naj » bile krive 

objektivne  

težave ». OK je kritično obravnaval neizvajanje potrebne mobilizacije brigadirjev za 

frontno brigado na območju Radenc, Murščaka, Kapele in celo okolice Radgone466.  

Je se pa lahko OK KPS Radgona junija 1950 končno pohvalil, da je bil » plan 

frontovcev za brigado dosežen celo 105 % «, ampak le po številu zagotovljenih oseb. Plan 

dela v brigadi pri poseku lesa pri LIP Slovenj Gradec je bil dosežen 95 %, v LIP Dravograd, 

kjer pa so bile norme višje, pa le 58 %i . V brigadi je bilo le 35 % od načrtovanega števila 

članov in kandidatov KP 467. 

Analizirali so slab odziv za delovno akcijo (gradnja » elektrocentrale » v Vuzenici), 

ko bi moralo iz okraja oditi na delo 50 ljudi, a jih je odšlo le 12. Veliko je bilo obljub za 

odhod (npr. Črnci 1, Nasova 10) a niso odšli, brigadirji so pa bili iz Črešnjevec (2), Radenci 

(6) in drugih krajev. Kar 43 oseb iz državnega posestva in KLO Črešnjevci je zato odšlo v » 

prijetnejši in lažji partizanski tabor ».Zaradi tako slabega odziva je bil sprejet sklep OK, da 

mora vsaka osnovna organizacija poslati v Vuzenico vsaj enega svojega člana468. 

 

 

 

 

 

                                                
464 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (25.4.1950) 
465 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (3.5.1950)  
466 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (15.5.1950) 
467 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (21.6.1950) 
468 PAM, Zapisnik konference partijskih sekretarjev osnovnih organizacij, šk. 6 (8.10.1950) 
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4. 1. 11. Izobraževanje in kultura  

 

4. 1. 11. 1. Osnovne šole, poklicne šole in predšolska vzgoja  

 

V okraju Radgona je bilo v začetku leta 1950 osem sedemletk s programom nižje 

gimnazije. Med šestimi osnovnimi šolami so bile štiri s štirimi oddelki, ena s petimi in ena z 

devetimi oddelki. V osnovnih šolah in sedemletkah je bilo skupaj 4061učencev. Učiteljev je 

bilo le 76 in je tako bilo povprečno kar 54 učencev na učitelja. Med učitelji je bilo 18 članov 

ter 3 kandidati KP, a v letu 1949 še 22 članov in 2 kandidata. Število se je zmanjšalo zaradi 

premestitev učiteljev. Kar 15 odstotkov učiteljskega kadra je bilo starejšega, večina (85 %) pa 

je bilo po oceni OK KPS Radgona » dobro informirana o važnejših političnih in strokovnih 

nalogah ». Za boljše delo v šolah bi bilo potrebno zaposliti še vsaj 20 učiteljev.  

Sedemletka v Radencih je izpolnjevala vse pogoje, da se bo lahko razvila v popolno 

gimnazijo. Šolski uspeh ob polletju šolskega ta 1949/1950 je bil v okraju 75, 8 %, na nižji 

gimnaziji v Gornji Radgoni pa 63 %.  

V Gornji Radgoni je delovala tudi šola za učence v gospodarstvu, ki jo je obiskovalo 

8o učencev. Številko dijakov se je zvišalo iz 297 na 366. Učenec v osnovni šole je imel 

povprečno e 3,5 zvezka, pa tudi materialna oprema šol je bila skromna. Za vsa popravila 

šolskih stavb bi bilo potrebno, po ocenah OK KPS Radgona, kar 1,7 milijona din.  

V okraju je delovalo tudi pet otroških vrtcev, ki so se imenovali Domovi igre in dela. 

Največji je bil na Janževem Vrhu, v glavnem za podeželske otroke staršev,ki so bili zaposleni 

na državnem kmetijskem posestvu na Kapeli. Vrtec je bil trudi v Apačah in načrtovana je bila 

izgradnja še treh novih v okraju. Med vzgojiteljicami v vrtcih je bila le ena članica KP469.   

Jože Kosar je bil v letu 1946 » direktor državne gimnazije v Gornji Radgoni«, Peter 

Kociper pa okrajni šolski nadzornik470.  

OK KPS Radgona je dokaj skrbno kontroliral delovanje šolstva v okraju., posebej prav 

učiteljev.   

V leto 1947 je OK KPS Radgona stopil z razčiščevanjem osebne afere, ki bi jo naj 

imel Franc Kosar - Matija, uslužbenec okrajne uprave, ki so ga ob koncu leta 1946 obtožili, 

da je bil v družbi učiteljice iz Velke » ki je zelo slabo politično in moralno zapisana ». Kljub 

temu, da se je informacija, ki jo je OK posredoval Franc Borko iz Gornje Radgone, izkazala 

za neresnično,je » potrebno nad njim stalne kontrole, ker je nagnjen k ženskarstvu ». Politično 

                                                
469 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (25.1.1950)  
470 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (26.8.1946) 
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nezaupljivost je OK kazal tudi do župnika Vahčiča v Benediktu, ki mu je bilo dovoljeno 

poučevati verouk v šoli in Nemca na Kapeli, ki sta sicer bila »lojalna do režima »471.  

Ko je OK spomladi 1947 ocenjeval vlogo učiteljstva v KP je ob dejstvu, da so bili v 

partijskem aktivu prosvetnih delavcev le 4 člani, označil, da je » to na vsak način premalo «. 

Je pa zaradi požrtvovalnega dela v OF na terenu bil predlagan Milan Kocuvan, ravnatelj 

osnovne šole iz Gornje Radgone, za kandidata okrajnega odbora OF Radgona a še brez 

določene funkcije v njem472.   

OK je poleti 1947ostro kritiziral učiteljstvo v Apačah, ki v večini daje pomoč 

duhovščini in se sprašuje ali ne delujeta v tem kraju ilegalna organizacija in banda . V Apačah 

je bil aretiran šolski upravitelj Hinko Šnuderl, » ki pa ni nič priznal in se je stvar z njim 

izjalovila ». OK je izrecno zahteval, da Franc Borko iz OLO na ministrstvu za prosveto uredi 

zamenjavo takega nezanesljivega učiteljstva in » da se na mejo postavi nacionalno in 

politično zanesljivo učiteljstvo »473.  

Učitelje je OK KPS Radgona angažiral v raznih akcijah; učitelja Rudija Čeha je 

imenoval za predsednika komisije za prekop padlih rdečearmejcev ob koncu 2. svetovne 

vojne na gornjeradgonsko pokopališče, ki bo moralo biti opravljeno do 1947 leta474.  

Za volitve v KLO je OK KPS Radgona angažiral v volilni komisiji pri OK OF 

Radgona prosvetne delavce Petra Kocipra (okrajni šolski nadzornik), Jožeta Bezjaka (učitelj 

na gimnaziji  v Gornji Radgoni) in Franca Borka (pomočnik poverjenika prosvetnega odseka 

OLO Radgona), Milana Kocuvan (šolski upravitelj v Gornji Radgoni) in Berto Kovič 

(učiteljica v Slatina Radencih)475.  

Spomladi 1948 je Peter Kociper, organizacijski sekretar OK KPS Radgona in okrajni 

šolski nadzornik, opozoril na dejstvo, da imajo šoloobvezni otroci viničarjev » pomanjkanje v 

hrani in oblačilih ter da vidno hirajo in dosegajo slabše uspehe » , kar je politično slabo v 

času pred volitvami v OLO476.  

Na posvetovanju (16.1.1948) o organiziranju gospodarskih tečajev, ki ga je vodil 

Ljubo Kobal iz Ministrstva za trgovino in preskrbo LRS z najbolj odgovornimi v radgonskem 

okraju za gospodarske zadeve ( Peter Kociper - OK KPS Radgona in OF, sekretarka AFŽ, 

Majda Mihelač - LMS, Franc Borko – prosveta, Rudolf Zupanc – gospodarski odsek, Ivan 

Kovačič – delavski odsek, Zlato Pavlica- personalni odsek in Ivan Bombek – okrajna 
                                                
471 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (14.1.1947) 
472 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (22.4.1947) 
473 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.6.1947) 
474 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (22.8.1947) 
475 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (16.10.1947) 
476 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.3.1948) 
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poslovna zveza) so bile dane smernice za široko zasnovano akcijo izobraževanja mladih v 

okraju.  

V tečajne oblike, za trgovske in gostinske kadre, bi se sprejelo 57 mladink in 

mladincev, starih od 16 do 20 let, predvsem tiste, ki še nimajo nobene zaposlitve (mladino 

viničarjev in delavcev). Določeno je bilo razmerje med kandidati (70 % mladink in 30 % 

mladincev). Vse predloge s terena (AFŽ,LMS) bo sprejemal personalni referent OLO. Pri 

sprejemanju » je važno, da se ozremo tudi na poreklo mladinca, zadržanje staršev, zadržanje 

mladinca samega«. Sprejemali se bodo tudi vajenci, ki so že zaposleni v državnem 477ali v 

zadružnem sektorju. Med  

tečajem bodo prejemali plačo, tisti brez zaposlitve pa štipendijo. Da bi se » politično 

lahko dobro vzgajali bodo tečaji potekali v internatu….v osnovni šoli v Apačah « Vodja 

tečajev bo Alojz Kofjač.   

Določen je bil že tudi učni načrt, ki je obsegal splošni del v obsegu 80 ur (30 ur 

slovenščina, 10 ur zgodovina, 10 ur zemljepis in 30 ur gospodarski sistemi), strokovni del v 

obsegu 300 ur (80 ur osnovno knjigovodstvo in korespondenca, 90 ur blagoznanstvo z fiziko 

in kemijo, 70 ur organizacija tehnike trgovine in 60 ur matematika) ter praktično delo (100 

ur).   

Za drugo polovico februarja se je načrtoval trimesečni tečaj » za tehnično gostinstvo, 

oz. za natakarje, kuharje in slaščičarje za 15 udeležencev »478  

Za januar in februar 1948 so bili planirani tečaji: tritedenski zadružni (3.1.1948), 

upravno – politični (19.1.1948), devetdnevni sindikalni (22.1.1948), knjigovodski (9.2.1948) 

v Radgoni, gradbeni – vajeniški (26.1.1948), trgovski in gostinski (1.2.1948)479.  

OK KPS Radgona je zadolžil poleg Ivana Štrafele še tudi Franca Borka, poverjenika 

za prosveto pri OLO Radgona, da po politični liniji zagotovi do 21. junija 1948 načrtovano 

dokončanje 20 zadružnih domov480.  

OK KPS Radgona je v poletju 1949 zadolžil vse člane in kandidate OK, da morajo v 

letu 1949 » končati tri razrede gimnazije in s tem tudi malo maturo ». S tem je nedvomno 

želel izboljšati formalno izobrazbo članov komiteja, ki je bila dokaj nizka, brez visoke in 

univerzitetne izobrazbe481. Tako se je v izobraževanje vključil že pred tem (20.9.1948) tudi 

                                                
 
478 PAM, Zapisnik posvetovanje (Radgona, šk. 416.1.1948) 
479 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (17.1.1948) 
480 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (2.6.1948) 
481 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (17.6.1949) 
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Zlato Pavlica, sekretar OK KPS Radgona. Vpisal se je na Srednjo ekonomsko šolo Maribor- 

oddelek za odrasle za opravljanje privatnih in dopolnilnih izpitov482  

OK KPS Radgona je ob koncu leta 1949 dobil obvestilo,da nekateri člani partije 

(Franc Križman in Franc Kavčič) ne obiskujejo gimnazije, kot je to bilo določeno že junija 

1949 in so bili zato kaznovani » z zadnjim partijskim opominom »483.  

Ko je OK ocenjeval vlogo učiteljstva pri volitvah v KLO (v jeseni 1949) je pozitivno 

ocenil njihov prispevek in tudi pionirskih organizacij na osnovnih šolah484.   

OK KPS Radgona se je tudi seznanil, da so bile volitve okrajnega pionirskega sveta. 

Predsednik je postal Manko Golar, ravnatelj nižje gimnazije v Gornji Radgoni in član KP, 

sekretarka pa Alojzija Korošec, načelnica pionirskega štaba in tudi članica KP485.    

Ob predlagani reorganizaciji oz. racionalizaciji okrajne uprave, poleti 1950, je bilo v 

OLO Radgona načrtovano v poverjeništvu za prosveto in kulturo, da bo zaposleno 6 oseb, kar 

je bilo med 11 poverjeništvi šele na 8 mestu486, njen poverjenik pa Jože Bezjak487.  

V jeseni 1950 so bile izveden volitve okrajnega pionirskega sveta. Predsednik je postal 

Manko Golar, ravnatelj nižje gimnazije v Gornji Radgoni in član KP, sekretarka pa Alojzija 

Korošec, načelnica pionirskega štaba in tudi članica KP488.  

V šolskem letu 1950/1951 je bilo v okraju že 5 nižjih gimnazij. Najslabši obisk 

šoloobveznih otrok je bil v Benediktu in pri Cerkvenjaku489  

 

4. 1. 11. 2. Partijsko izobraževanje  

 

Kljub, že v poletju 1947, izdelanemu načrtu agitprop komisije za partijski študij po 

celicah, se le-ta ni izvajal. Na to veliko politično pomanjkljivost je OK KPS Radgona zelo 

resno opozoril Viktor Avbelj, ko se je v sredi ni novembra 1947 udeležil seje OK KPS 

Radgona. Zaradi tega je bila tudi reorganizirana agitprop komisija pri OK KPS Radgona. Da 

bo delo komisije resnično steklo bosta izdelala načrt za študij po celicah Franc Kosar – Matija 

                                                
482 PAM, SI_PAM/1863/010/00015, Vpisnica za privatne in dopolnilne izpite d šolskega leta 1948 do 1959 
(Zlato  
 Pavlica) 
483 PAM, Zapisnik organizacijskega sestanka osnovnih organizacij pri OK KPS Radgona , šk. 5 (20.12.1949);  
 Franc Kavčič:» Ne bom hodil v gimnazijo, ker se težko učim ! » 
484 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.1.1950) 
485 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (25.1.1950) 
486 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (15.5.1950) 
487 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (14.7.1950) 
488 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (5.9.1950) 
489 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference za okraj Gornja Radgona, šk. 6 (21.10.1950) 
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(sekretar komisije) in Peter Kociper (organizacijski sekretar OK KPS Radgona). Delo so 

načrtovali preko treh ljudskih univerz v Radgoni, Radencih in Apačah490.   

Ker je OK imel slabe izkušnje s političnim izobraževanjem partijcev v celicah, se je 

odločil da bo organiziral enomesečni » upravno-politični tečaj » v začetku leta v zdravilišču 

Slatina Radenci. Udeleženci morajo biti iz vrst KP, SKOJ, mladine, OF in sindikata. 

Predavatelji bodo iz OLO Radgona, načrt učne snovi za tečaj bo določil Franc Borko. Za 

vodenje tečaja je bila imenovana tričlanska ekipa, Kosar Franc Kosar - Matija, Valter 

Potočnik in Mirko Presinger491.   

V začetku leta 1948 je OK KPS Radgona določil, da bodo Alojza Bervarja, člana KP 

iz celice v Radencih poslali na enotedenski agitacijski tečaj492.Tudi situacija v posameznih 

partijskih celicah ni bila najboljša, saj se je v nekaterih pojavljal odpor do študija (npr. v 

Gornji Radgoni Viljem Jastrobnik in Franc Levar), celo tudi v celici pri IO OLO Radgona , 

kjer » je Franc Kosar – Matija popolnoma pasiven »493.  

Po V. kongresu KPJ je bilo sklenjeno, da bodo imeli člani OK in člani aktiva komiteja 

študij trikrat tedensko (ponedeljek, sreda in petek od 15.- 18. ure).OK KPS Radgona je tudi 

ugotavljal, da je v teh dokaj kritičnih časih za KP » popolnoma odpovedala agitprop v delu« 

in je zato prišlo do novih kadrovskih sprememb. Vodstvo je prevzel celo Peter Kociper 

(organizacijski sekretar OK KPS Radgona), sekretar je postal Franc Borko, člani pa Franc 

Kosar – Matija (dotedanji načrtovalec programa študija v celicah),Ciril Knez, Majda Mihelač 

in Ernest Ostanek494  

KP je morala kreniti v svoje temeljite organizacijske posege, ki jih je predstavila OK 

članica agitprop komisije pri CK KPS Rozika Bohinc. Za jesen 1948 se je predvidelo 

izvajanje študija celotne snovi, ki je bila na V. kongresu KPJ. Študij bi se izvajal na dveh 

nivojih kot tim. minimalni in maksimalni program. Minimalni program mora obsegati statut 

in program KPJ, maksimalni pa vse referate V. kongresa KPJ. V partiji je potrebno uvesti 

evidenco udeležencev teh programov, ki bodo študirali referate Tita, Rankovića, Djilasa, 

Kardelja, Kidriča in drugih. Pri CK KPS kje bila načrtovana. trimesečna politična šola, ki bi 

se je lahko tako udeležilo tudi iz  

                                                
490 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije OK KPS Radgona, šk. 3 (20.11.1947)  
491 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (30.11.1947) 
492 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (9.2.1948) 
493 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.5.1948) 
494 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (2.8.1948) 
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radgonskega okraja pet do sedem predlaganih udeležencev, za enoletno šolo pa trije do 

štirje udeleženci495.  

OK je v začetku leta 1949 priznal, da mu ni lahko voditi borbe z informbirojem, » ki 

nas tolče predvsem na ideološkem polju » in je zato zadolžil agitprop komisijo, da bo v vseh 

partijskih celicah izvajala študijske krožke, v OF pa tim. rdeče kotičke. Za sekretarje celic je 

predviden 15 dnevni seminar za delo celic na vasi496.   

Za napovedani tečaj sekretarjev partijskih celic, ki ga je načrtoval OK KPS Radona, je 

bil določen,da bo njegov ekonom Stane Keršič, član KP iz Radenc 497. Študijski sestanki so 

bili še tudi v okrajnem sindikalnem svetu (OSS) vodila sta jih Tone Firm in Ivan Štrafela, v 

Okrajni zvezi kmetijskih zadrug (OZKZ), kjer pa je bila udeležba skromna, le med 20-30 % . 

V celici pri OF je bil vodja Manko Golar in pri OLO vodja Ciril Knez. Tečaj sekretarjev 

partijskih celic v Gornji Radgoni je bil uspešno, internatsko, izveden498.  

Vse člane in kandidate OK se je zadolžilo, da morajo v letu 1949 » končati tri razrede 

gimnazije in s tem tudi malo maturo499. Ob koncu leta 1949 je OK KPS Radgona dobil 

obvestilo, da nekateri člani partije (Franc Križman in Franc Kavčič ) ne obiskujejo gimnazije, 

kot je to bilo določeno že junija 1949 in so bili zato kaznovani » z zadnjim partijskim 

opominom«500.   

Je pa bil napovedan za konec decembra (26.12.1950) internatsko vodeni tritedenski 

partijski tečaj za sekretarje osnovnih partijskih organizacij. Stanovanje in prehrana bo 

organizirana z Gostinskim podjetjem v Slatina Radencih. Upravnik tečaja bo Ivan Lesjak, 

uslužbenec na OLO Radgona. Kritično je OK ocenil aktivnosti AFŽ, » saj organizacija sploh 

ne dela nič na študiju «, saj se ženske ukvarjajo » le z vkuhavanjem zelenjave,v pripravah na 

Novoletno jelko in slično »501Agitprop je poročal, da je v okraju v začetku leta 1950 delovalo 

22 partijskih krožkov z osnovnim in 2 s širšim politično - izobraževalnim programom. OK 

KPS Radgona je v poletju 1950 svoj biro razširil s tremi novimi člani: Franc Levstik iz OLO 

Radgona, Marija Fifolt iz KDZ Apače in Anton Zupančič, ki je bil v partijski šoli v Mariboru. 

Za redno politično izobraževanje članov KP v obliki študijskih krožkov so sprejeli sklep, da 

se bodo izvajali skupaj z ostalimi množičnimi organizacijami502.   

                                                
495 PAM, Zapisnik izredne seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.8.1948) 
496 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (6.1.1949) 
497 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 5 (14.1.1949) 
498 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 5 (3.2.1949) 
499 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 5 (17.6.1949) 
500 PAM, Zapisnik organizacijskega sestanka osnovnih organizacij pri OK KPS Radgona, šk. 5 (20.12.1949)  
 Kavčič Franc: » Ne bom hodil v gimnazijo, ker se težko učim !« 
501 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 5 (24.12.1949) 
502 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 6 (8.7.1950) 
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4. 1. 11. 3. Kulturne dejavnosti  

 

OK KPS Radgona je zelo malo, skorajda nič, posvečal pozornost kulturnemu delu v 

okraju. V bistvu je le na dveh področjih nekoliko, bolj od strani, opazoval delovanje na 

telesnovzgojnem področju (» fizkultura ») in v ljubiteljski kulturi.   

Ob obletnici oktobrske revolucije (7. november) je OK KPS Radgona na svoji seji, ki 

jo je imel v prostorih Posojilnice v Gornji Radgoni, v začetku novembra 1945, pozval vse 

partijske celice, da naj to obletnico proslavijo z akademijami, predavanji, petjem in sodelujejo 

z vojsko. Celice naj tudi pošljejo preko OK KPS Radgona pisne pozdrave sovjetski ambasadi 

v Beograd503.  

Ko se je zaključila seja OK KPS Radgona,konec junija 1946, so prisotni zapeli še 

himno Hej Slovani,a jih je sekretar OK obvestil, da bodo na prihodnji konferenci peli 

Internacionalo ter je » povabil vse navzoče, da se jo čimprej naučijo »504.  

OK KPS Radgona je pred volitvami v slovensko skupščino v jeseni 1946 pozval vse 

orga nizatorje predvolilnih mitingov, da se mora « na vseh mitingih preprečiti pijančevanje « , 

kar je smatral za dvig splošne kulture med ljudmi505 .  

V zadnjih dveh mesecih leta 1946 je OK KPS Radgona od partijskih celic na terenu 

zahteval, » da morajo vsi odbori fiskulture preiti v roke partije »506  

OK KPS Radgona je na spomladi 1947 med svoje člane razdelil obveznosti in je tako 

Boris Dernovšek bil odgovoren poleg sodstva še tudi za fiskulturo507.  

Ker se je približevala 10. obletnica ustanovitve KPS je OK sklenil, da bo z veliko 

manifestacijo v okrajnem merilu v centru (Gornja Radgona) istočasno še manifestiral zahtevo 

» za priključitev Koroške in Radgonskega kota » s programom, ki ga bo sekretar OK uskladil 

s CK KPS v Ljubljani508.   

OK KPS Radgona je za propagandne namene želel kupiti kinoprojektor, ki pa ga 

Ministrstvo za prosveto ni zagotovilo in je ostala le možnost nakupa potujočega aparata, za 

kar » pa se bo sekretar dogovarjal celo s CK KPS »509  

                                                
503 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 1 (3.11.1945) 
504 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (30.6.1946) 
505 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk.2 (7.9.1946) 
506 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 2 (30.11.1946)  
507 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (6.3.1947)  
508 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona , šk. 3 (3.4.1947) 
509 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (12.5.1947) 
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Predsednik okrajnega fizkulturnega odbora in javni tožilec Boris Dernovšek je bil 

poleti 1947 premeščen » za potrebe službe « iz Gornje Radgone v Kamnik. Na njegovem 

mestu v odboru ga bo nadomestil Alojz Špiler, starejši vodnik NM510.  

Novi javni okrajni tožilec, Franc Mišič, je OK KPS Radgona opozoril, da mnogi 

Radgončani poslušajo nemške radijske postaje, » predvsem nemško glasbo ».kar je bilo takrat 

smatrano za politično oporečno.511  

Pri pregledu delovanja celic je OK posebej pohvalil aktivnosti v Segovcih ter člana 

toneta Jakopiča in Puglja. Kot profesionalec se bo za okrajno telesnovzgojno dejavnost 

zaposlil Jaušovec, ki bo morl urediti telovadišče, skupaj z odgovornim Knezom iz Murske 

regulacije512.  

V okrajni skupščini oz. OLO ni bilo posebnega poverjeništva za kulturo, saj je to delo 

opravljalo poverjeništvo za prosveto, ki ga je v letu 1948 vodil Franc Borko513.  

Poleti 1948 je OK KPS Radgona načrtoval, da se naj na terenu ustanavljajo partijske 

celice » tudi na kulturno – prosvetnem delu ». Pri tem je očitno mislil na šolstvo in kulturne 

skupine in društva v okraju (npr. v Podgorju in Lutvercih)514.  

Tudi v agitprop komisiji pri OK KPS Radgona je ob koncu leta 1948 bil njen član Jože 

Lakner » odgovoren za kulturno – prosvetno delo », komisija je tudi priporočila, da naj vse 

KOZE organizirajo svoje knjižnice in kupijo radijske aparate, kar naj bi zadružnikom in 

vaščanom nasploh omogočilo izobraževanje in poslušanje, predvsem aktualnih, političnih 

novic 515.  

V počastitev pesnika Franceta Prešerna so sindikati,VINOZ in KMETOZ februarja 

1949 organizirali proslavo, sindikat pa je v mariborsko ljudsko gledališče popeljal kar 200 

svojih članov na ogled komedije Krčmarica Mirandola, kar so udeleženci sprejeli z velikim 

zadovoljstvom516.   

V okraju se je zelo poživilo kulturno delovanje. Po odigrani Gogoljevi komediji 

Ženitev sta bili ustanovljeni kulturno – umetniški društvi (KUD) v Gornji Radgoni in 

Cerkvenjaku, načrtovano pa je bilo še tudi v Apačah. V Lokavcu je bil občni zbor 

Izobraževalno-umetniškega društva, konec meseca (27. februarja) pa bo še na Ščavnici. V 

okraju je bilo ustanovljenih šest pionirskih pevskih zborov, instrumentalni kvintet pri OF v 

                                                
510 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (19.6.1947) 
511 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk.3 (22.8.1947) 
512 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 3 (22.8.1947) 
513 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (6.4.1948) 
514 PAM, Zapisnik seje OK KPS Radgona, šk. 4 (2.6.1948) 
515 PAm, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 4 (29.12.1948) 
516 PAM. Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 5 (3.2.1949) 
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Apačah, dva zbora pri AFŽ in mešani pevski zbor KUD v Gornji Radgoni. Organiziranih je 

bilo že tudi 24 splošnoizobraževalnih tečajev in predavanj z 7423 udeleženci. Knjižne 

razstave so bile v Gornji Radgoni – sedemdnevne s 626 obiskovalci, tridnevne v Cerkvenjaku, 

na Velki in Spodnji Ščavnici. Imenovana je bila tudi štiričlanska tehnična komisija (brata 

Milan in Zvonko Klemenčič, Franc Borko in Viljem Jastrobnik) za postavitev javnega 

ozvočenja po Gornji Radgoni517   

V maju 1949 se je OK KPS Radgona zelo kritično obregnil ob časopis Ljudski glas » 

ki izhaja v obmurskih okrajih », ki pa naj ne bi dosegel svojega namena med ljudmi na terenu, 

» ker so ga pošiljali na OO OF in ne direktno na naslove naročnikov »518.  

Iz okraja je bila maja 1949 poslana na delovno akcijo sečnjo lesa v Kamniške planine 

(Mlinarsko) mladinska brigada z 257 člani. Za kulturno - prosvetno delo (časopisi, stenčas, 

knjige, taborni ogenj in partijski sestanki) v brigadi je odgovarjal Hinko Plevnik519.  

Na seji novoizvoljenega biroja pri OK KPS Radgona, oktobra 1949, je bil za kulturo in 

prosveto odgovoren Milan Klemenčič520.  

V času predvolilne kampanje za volitve v zvezno skupščino je OK KPS Radgona v 

začetku leta 1950 dal montirati v Gornji Radgoni javno ojačevalno napravo s štirimi zvočniki, 

da bodo lahko prebivalce obveščali o poteku predvolilnih konferenc in sestankov ter bodo 

tako » popularizirali uspehe socialistične graditve v naši državi ».Podobno napravo bodo 

montirali tudi v Apačah, po vaseh pa bodo množične organizacije organizirale kolektivno 

poslušanje radijskih oddaj. Sklicali pa bodo tudi sestanke z rednimi in občasnimi dopisniki 

lokalnih časopisov521.   

Spomladi 1950 je OK KPS Radgona izvedel tudi nekaj kadrovskih menjav in je tako 

za predsednika » Okrajnega odbora fiskulture » zadolžil Franca Borka522.  

Ko je bila poleti 1950 v OK KPS Radgona predstavljena nova, racionalizirana shema 

bodočega OLO Radgona je imelo » Poverjeništvo za prosveto in kulturo » načrtovanih 6 

uslužbencev in je bilo med 14 delovnimi področji v OLO po številu predvidenih uslužbencev 

na 11. mestu523. Po dveh mesecih je OK KPS Radgona pripravil novo shemo, v kateri je » 

                                                
517 PAM, Zapisnik seje agitprop komisije pri OK KPS Radgona, šk. 5 (14.2.1949) 
518 PAM, Zapisnik seje plenuma OKKPS Radgona, šk. 5 (4.5.1949) 
519 PAM, Zapisnik seje brigadnega biroja KPS Radgona - Mlinarsko,šk. 5 (22.5.1949) 
520 PAM, Zapisnik prve seje OK KPS Radgona, šk. 5 (13.10.1949) 
521 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (19.2.1950) 
522 PAM, Zapisnik seje plenuma OK KPS Radgona, šk. 6 (14.4.1950) 
523 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (15.5.1950)  
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poverjeništvo za prosveto », ki bi ga naj vodil Jože Bezjak, imelo predvidenih le 5 

zaposlenih524   

V Gornji Radgoni je bila primerna za večje kulturne prireditve le kinodvorana, v kateri 

je bila konec oktobra 1950 tudi okrajna partijska konferenca525.   

OK KPS Radgona je področju izobraževanja in kulture posvečal relativno malo 

pozornosti. Izobraževanje članov osnovnih partijskih celic, kandidatov KP in članov OK KPS 

Radgona je bilo izvajano organizirano z izrazito političnimi vsebinami. Osnovno skrb za to 

izobraževanje je imela okrajna partijska agitprop komisija. Pri predšolskem, osnovnošolskem 

in poklicnem izobraževanju se je OK zavedal slabega materialnega položaja šol in 

pomanjkanja učiteljev. Učitelje je OK KPS Radgona budno nadziral in jih načrtno vključeval 

v razne organizacije in društva ter v volilne komisije ob volitvah.  

OKP Radgona je imel v okraju dominanten položaj in vpliv na vsa dogajanja tako v 

političnem kot tudi na gospodarskem in negospodarskem področju (telesna vzgoja, šolstvo, 

kultura). Budno je bilo njegovo spremljanje dejavnosti katoliške cerkve, v kateri je videl 

svojega največjega nasprotnika. 

                                                
524 PAM, Zapisnik seje biroja pri OK KPS Radgona, šk. 6 (14.7.1950) 
525 PAM, Zapisnik okrajne partijske konference za okraj Gornja Radgona, šk. 6 (21.10.1950) 
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4. 2.  Informbiro in delovanje UDV 
 

Uprava državne varnosti je s pojavom resolucije informbiroja poleti 1948 dobila nove 

operativne naloge, predvsem v nadzorovanju in odkrivanju sovražne dejavnosti. UDV se je 

znašla, tako kot vsa država, pred silovitim političnim,gospodarskim in vojaškim pritiskom 

držav članic Kominforma, hkrati pa si je prizadevala ohraniti samostojnost nasproti zahodnim 

silam1. 

V takih razmerah, ki so zahtevale mobilizacijo vseh sil, je državna varnost prispevala 

svoj delež k odpravljanju starega režima z dokaj uspešnim odkrivanjem in onemogočanjem 

sovražne propagande, delovanje vohunskih centrov, terorističnih skupin in diverzantov, s 

preučevanjem sabotaž ali odkrivanjem povzročiteljev ter drugih sovražnih akcij v notranjosti 

in na državnih mejah v Sloveniji proti Avstriji, Italiji in predvsem proti Madžarski.  

Z objavo resolucije Informbiroja o stanju v KPJ (28.6.1948) in njeno zavrnitvijo v CK 

KPJ ter objavo obeh v jugoslovanskem tisku se je vsa gonja proti Jugoslaviji še posebej 

zaostrila.  

Resolucija je v očitala KPJ celo vrsto nepravilnosti:  

1. Da izvaja KPJ proti Sovjetski zvezi in VKP(b) sovražno politiko, obrekovanje 

sovjetskih vojaških strokovnjakov in diskreditiranje sovjetske armade ter zasledovanje z UDV 

sovjetskih oseb v Jugoslaviji., 

2. Da se KPJ v notranji politiki oddaljuje od razrednega boja na vasi, kjer prevladuje 

še vedno privatno kmečko premoženje. Po teoriji leninizmabi moral biti vodilni delavski 

razred, ne pa da se KPJ naslanja na kmete in trdi, da so kmetje najtrdnejši temelj 

jugoslovanske države, 

3. KPJ se očita, da nima vodilne vloge v državi saj da na politični sceni nastopa samo 

ljudska fronta, ki pa obsega različne elemente po razredni pripadnosti (kmete z lastnim 

posestvom, kulake, trgovce, majhne tovarnarje, buržoazno inteligenco,itd ). KPJ se očita, da 

obstajajo v njej želje po lastni likvidaciji, 

4. KPJ se očita birokratični sistem njenega vodenja, nedemokratičnost, a ni kritike in 

samokritike v partiji ter da KPJ izvaja ostre represalije do svojih članov (Žujović in Hebrang), 

ki so si drznili kritizirati protisovjetsko stališče voditeljev KPJ, 
                                                
1Informbiro – informacijski biro devetih komunističnih partij; septembra 1947 ustanovljen na iniciativo CK  
VKP(b); primerjaj:Aleš Gabrič, Informbiro na Slovenskem, Prispevki za novejšo zgodovino, let.26(1986)št .1-2,  
Ljubljana in Jana Krebelj, Informbirojevstvo na Slovenskem – struktura in delovanjeinformbirojevcev ter  
reakcija oblasti v letih 1948 do 1956, Univerza na Primorskem (magistrsko delo), Koper 2010 
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5. Da KPJ ne sprejema dobronamernih kritik, ki so jih izrekli CK KP(b) in centralni 

komiteji drugih komunističnih partij v smislu odpravljanja napak KPJ. Ukrepe, ki jih je sicer 

KPJ sprejela (nacionalizacija drobne industrije in trgovine, obdavčitev kmetov itd.) naj bi bili 

sprejeti prehitro in nezadostno dobro pripravljeni. Potrebno je likvidirati kulake, kot 

kapitalistične elemente na vasi. Te ukrepe, ki ih izvaja KPJ je informacijski biro označil da so 

demagoški in avanturističniin v danem trenutku neuresničljivi, 

6. Ponujene razprave o vseh teh problemih je KPJ zavrnila in ni privolila v razpravo, s 

čimer je pokazala da ni pripravljena sprejemati kritike drugih komunističnih partij, 

7. Da se je KPJ odkrito postavila proti komunističnim partijam, ki sestavljajo 

Informacijski biroter krenila na pot odcepitve od enotne socialistične fronte proti 

imperializmu in takoprešla na nacionalističen pozicije. KPJ potiska državo v naročje 

imperialističnega zahoda. Naj se z zdravimi silami, ki jih KPJ premore prisili voditelje, da 

sprejmejo kritiko in popravijo svoje napake ali pa, če pa tega nočejo, se jih pa naj odstraniter 

se naj postavi novo internacionalistično vodstvo KPJ2 

CK KPJ je v posebni izjavi zavrnil vse obtožbe Informbiroja. Svoje članstvo je pozval, 

da naj strne svoje vrste v borbi za uresničevanje partijske linije, delavski razred in ostale 

delovne množice, združene v ljudski fronti pa da naj še vztrajneje nadaljujejo graditev 

socialistične domovine, ker » to je edina pot in način, da v praksi dokažemo neupravičenost 

omenjenih obtožb »3 

Na V. kongresu KPJ (21.-28. julij 1948) se je pokazala enotnost partije in njenega CK. 

V posebni izjavi je kongres zavrnil vse obtožbe CK VKP(b) in Informacijskega biroja. 

Poudaril je, da KPJ» v temelju pravilno uporablja nauk marksizma-leninizma v konkrtnih 

pogojih Jugoslavije ». 4  

Po preselitvi sedeža Informbiroja iz Beograda v Bukarešto se je v njegovem glasiluZa 

trdni mir – za ljudsko demokracijo, sistematično objavljalo članke proti Jugoslaviji in KPJ. Z 

novo resolucijo novembra 1949, ko je bilo zasedanje Informbiroja na Madžarskem, se je 

opravičeval politični, gospodarski in vojaški pritisk na Jugoslavijo. 

Pritisk Informbiroja je bil še vse do smrti J.V. Stalina, marca 1953, leta 1955 so ga 

uradno razpustili. Odnosi Jugoslavije s Sovjetsko zvezo so se s podpisom Beograjske 

deklaracije (2. junij 1955) normalizirali. 

                                                
2Avgust Lešnik,Titova partija v boju s Stalinovim dogmatizmom, Ljubljana 1981, str. 183 - 196  
3Avgust Lešnik,Titova partija v boju s Stalinovim dogmatizmom, Ljubljana 1981, str. 183 - 196 
4Avgust Lešnik,Titova partija v boju s Stalinovim dogmatizmom, Ljubljana 1981, str. 183 - 196 
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V okraju Gornja Radgona se je v poletju 1948 v zaporu UDV v Gornji Radgoni znašel 

Jakob Trbovc,upokojeni železničarski delavec,iz Andrencev. Ob obisku okrajne aktivistke, ki 

je pobirala denar za ljudsko posojilo, je » udrihal, češ, da bo itak današnji režim propadel ter, 

da je že prišel konflikt med Titom in Stalinom radi tega, ker Tito ni hotel iti po poti kakor je 

Sovjetska zveza dajala navodila Jugoslaviji in da je Tito pobegnil v neznano smer ». Njegova 

naivna obramba, da ni udrihal proti Titu in SZ, » ker sem imel veliko izkušejn, kako je bil v 

bivši Jugoslaviji delavec izkoriščan » seveda ni prepričala UDV o njegovi lojalnosti novi 

oblasti5. 

Ustne izjave posameznikov so se pojavljale v letu 1949 pogostomed prebivalstvom, 

saj so se bali morebitne nove vojne6, pričakovali so prihod sovjetske vojske in osvoboditev 

ljudi,ki so bili na prisilnem delu na Kočevskem7,v Apaški dolini nekateri v tej situaciji» že 

vidijo razpad komunizma«8,  

Ustne izjave posameznikov so se pojavljale tudi v letu 1950; pri logarju (Franc Bale), 

zaposlenem na gozdarskem odseku pri OLO Gornja Radgona,(» politično ne dela, podaja 

izjave sumljive IB »), ki pa ga je UDV vseeno predlagala za verbovanje9,  

UDV je kontrolirala tudi svojega sodelavca, informatorja Šlehta Božota ( » Jelen »), ki 

je imel sicer 6 ljudi ,od tega 5 članov KP, » na vezi «, med njimi tudi Tilčko Štrafela, ženo, 

zaradi proruske orientiranosti zaprtega Ivana Štrafele (» zaprt zaradi IB »).  

V gostilni v Črešnjevcih, sosednji vasi Gornje Radgone,ki jo je imel v najemu Franc 

Škof, poznejši informator UDV10, je « maja ali junija 1950 »., ko je bil tam miting » izjavil 

Janko Močnik, upravnik klavnice v Gornji Radgoni,v pijanem stanju, da pripravljata on in 

Ivan Štrafela načrt, kako bi pobegnila preko meje «.To informacijo je podala uslužbenka na 

omenjeni klavnici Adela Brumec svojemu možu Alojzu Brumecu, ki je bil uslužbenecOLO v 

komisiji za agrarno reformo. Franc Kurbus, tajnik KLO Gornja Radgona, kateremu je Brumec 

zaupal to novico, mu je svetoval, da naj nemudoma obvesti Kocipra, okrajnega sekretarja KP, 

a ta tega ni storil. Na sestanku odbora OF, v nedeljo 5. oktobra, pa je Franc Kurbus o tem 

obvestil tajnika OLO Franca Borka o tej zadevi11. 

V letu 1950 je UDV obravnavala več posameznikov, ki so verbalno razpravljali o 

informbiroju ;Mohor Miro, zaposlen v domu onemoglih v Gornji Radgoni, ko je bil zapornik 

                                                
5 Rd0007103 (11.7.1948) 
6 Rd 0001529 (5.5.1949)- poročal » Klemen » in Rd 0000070 (april 1949)-poročalje inf. Matej 
7 Rd 0002885 (6.12.1949)- poročalje inf. »Klobasa Ferdinand » ( Šmidlehner Friderik ) 
8 Rd 0000036 – poročalje »Matej« 
9 Rd 0003468 (16.2.1950) 
10Rd ooo1479 (28.10.1950) – inf. » Igor » 
11Rd 0002521 (17.10.1950) 
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v Ljubljani12, delavec v radgonski opekarni Franc Pelcliz Janževega Vrha,pod vplivom žene 
13,poljski delavec Franc Zemljič iz Rihtarovec, » se druži z kulaki »14 ter v Apaški dolini 

komunist Valentin Peternelj, ki je zmagovalca volitev za predsednika KOZ (kmetijsko 

obdelovalna zadruga) v Žepovcih označil, češ » kominformbirojevec je pa le zmagal »15.  

UDV je bila posebej nezaupljiva do Slovencev, ki so bili kot nemški vojaki zajeti v 

Sovjetski zvezi in so se vrnili iz tega ujetništva; Franc Duh, delavec v vinarski zadrugi Janžev 

Vrh, je bil v jeseni 1950 podrobno zaslišan, kaj vse so ga spraševali v sovjetskem ujetništvu in 

ali je podpisal v ujetniškem taborišču kakšno izjavo. Priznal je, da je podpisal že vnaprej 

pripravljeno izjavo, da » bom sodeloval z Rdečo armado in da bom na razpolago Rdeči 

armadi ». Ker se je vrnil v domovino že 30.6.1946, vsekakor ni mogoče govoriti o njegovem 

sodelovanju v smislu poznejšega informbiroja, a je UDV postala pozorna na Duha, ker so ga 

iz ujetništva pospremili z besedami » da se skoraj vidimo v Jugoslaviji »16. 

Franc Duh je bil oktobra 1950 verbovan za informatorja (» Dular »)17 in je dobil 

konkretno nalogo, da vzpostavi stik in kontrolira v domačem okolju dekle svojega sojetnika iz 

sovjetskega ujetništva Ludvika Pernhoferja, ki bi se pa naj nahajal na Madžarskem. Ker je 

Pernhofer dekletu Ivanki Cafuta pisal, da se bo vrnil legalno ali ilegalno v Jugoslavijo, je 

UDV predvidevala, da bo prišel » s kakšno nalogo ». Je painformator Dular zelo malo poročal 

UDV, pa še ta poročila » so bila brez obveščevalne vsebine »18. 

Ko je UDV čez mejno reko Muro pri Črncih prepeljala 6. avgusta 1948, sodelavca 

Jožefa Majerja, čevljarskega pomočnika iz Vratjega Vrha, so le-tega na avstrijski strani takoj 

zajeli in ni mogel izvršiti naloge, da bi raztrosil brošure, » v zvezi z nesoglasjem med CK KPJ 

in CK VKP.b«19 . 

Čez pol leta je UDV ponovno poizkusila in je uspešno poslala v Radgonski kot, v vas 

Laafeld/Potrno, sodelavca Valentina Beriča iz Nasove pri Apačah, ki mu je v tretjem poizkusu 

(aprila 1949) uspelo, da je v vasi » raztresel brošure v zvezi z informbirojem »20. 

                                                
12Rd 0007737 (11.3.1950) 
13Rd 0013234 (april 1950) 
14Rd 13263 (marec 1950) 
15Rd 0002594 (13.2.1950) 
16Rd 0001229 (15.10.1950) 
17Rd 0001233 (15.10.1950) 
18Rd 0001233 (15.10.1950) 
19Rd 0013518 (12.8.1948); VKP/b – Vsezvezna komunistična partija boljševikov  
20Rd 0000941 (9.8.1949) inLudvik Kramberger, Spomini Valentina Beriča iz Nasove,Glasilo XII/1-2,2006, 44-
61 
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Kljub tem akcijam UDV, so med prebivalstvom v Radgonskem kotu krožile 

najrazličnejše zgodbe o razmerah v Jugoslaviji ( » da Tito ne živi več, da sedaj državo vodi 

neki ruski oficir, da bo vojska in da bo Radgonski kot pripadel Jugoslaviji »)21 

UDV je bila zelo pozorna tudi na ruske državljane v radgonskem okraju:; za 

informatorja je pridobila Sergeja Felčaka ( » Tolstoj Simeon »), ki je bil ruske narodnosti, 

emigrant po prvi svetovni vojni in zaposlen kot nočni čuvaj v klavnici v Gornji Radgoni, ki je 

bila tik ob mejni reki Muri. Njegova osnovna naloga, dana od UDV, je bila » kontrola 

tukajšnjega profesorja gimnazije tov. Pavličeva, ki je ruski državljan, in se ga sumi, da 

sodeluje z NKVD22 ». Informator nimogel vzpostaviti stika s Pavličem, ki » je zelo nedostopen 

». UDV je Felčaka sumničila, » da je pa baza tuje obveščevalne službe in to NKVD-ja in 

moramo radi tega polagati tudi na njega pažnjo »23. 

 

4. 2. 1. Ivan Štrafela – Don in njegova usoda v letu 1950 

 

Ivan Štrafela – Don je bil rojen 2.12.1912 v Borovcih, v okraju Ptuj. Dokončal je šest 

razredov osnovne šole in tri razrede gimnazije. V NOV je bil od julija 1944 do maja 1945. V 

juliju 1945 je doživel težjo prometno nesrečo in se zdravil v ptujski bolnišnici. Poročen je bil 

z Otilijo Štrafela (Pivko), rojeno 5.5.1923 v Zabovcih, okraj Ptuj. Družina, s sinom Ivanom, je 

stanovala v Gornji Radgoni, Apaška cesta 12 (hiša imenovana Marienheim). Ivan Štrafela je 

bil v letu 1950 zaposlen kot poverjenik za trgovino in preskrbo pri Okrajnem ljudskem odboru 

Gornja Radgona.  

Štrafelov primer je postal za UDV aktualen, ko je le-ta poleti 1950 zahtevala zaslišanje 

Šlehte, ki je bil tedaj na izobraževanju v oblastni politični šoli v Mariboru, pred vtem pa 

zaposlen kot poverjenik za trgovino in preskrbo pri Okrajnem ljudskem odboru Gornja 

Radgona. Tu sta se Štrafela in Šlehta pogosto veliko družila. Že tedaj je UDV označila 

Štrafelo, da je» odkrit informbirojevec«  

Za 26. maj 1950 je bila sklicana izredna seja biroja pri OK KPS Radgona, na kateri se 

je razpravljalo o predlogu za izključitev Štrafela Ivana – Dona iz članstva KPS. Na seji so bili 

prisotni Kociper Peter (sekretar OK KPS Radgona), Rodi Bela (organizacijski sekretar OK 

KPS Radgona) in člani komiteja Gašper Alojz (UDV), Srpčič Jože, Zagorc Jože in Zadravec 

                                                
21Rd 0001841 (17.10.1949) 
22NKVD- Ljudski komisariat za notranje zadeve, oz. sovjetska varnostno-obveščevalna služba, ustanovljena 
10. julija 1934 (vir: BatlerRupert, Stalins instruments of terror, Spellmount 2006) 
23Rd 0001359 (14.10.1950) 
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Branko. Na seji je upravičeno manjkal Klemenčič Milan, ki je bil tedaj na akciji frontne 

brigade. 

Gašper Alojz iz UDV je seznanil navzoče, da je bil Štrafela Ivan - Don, član KPJ 

inpoverjenik za trgovino in preskrbo pri OLO » aretiran v zvezi z informbirojem ». V 

svojiobrazložitvi je navedel, da je Štrafelaizdal sovražen proglas v katerem nesramno napada 

predstavnike CK KPJ, partijo in poziva delavce na uničenje strojev, kmete pa na neoddajo 

pridelkov, itd. Ker je Štrafela računal na eventualno aretacijo ter je obstajala nevarnost, da 

pobegne, posebno še zaradi bližine državne meje, je bila aretacija nujna. Pri zaslišanju na 

UDV je vzačetku vse tajil, dočim je kasneje svoja kazniva dejanja začel priznavati, pri tem pa 

se je odkrito izrekel za linijo informbiroja. Za svoja dejanja » bo odgovarjal po ZKLD 

(op.avtorja: Zakon o kaznivih dejavnih zoper ljudstvo in državo) in je nadaljnja preiskava v 

teku ». 

Sekretar OK KPS Radgona, Kociper Peter, je nato prebral celotno vsebino sovražnega 

proglasa, ki ga je Štrafela razmnoževal na ukradenem pisalnem stroj na OZKZ. Iz zapisnika 

tega zaslišanja ni znana vsebina tega Štrafelovega proglasa .Prebral je tudi življenjepis in 

druge podatke o Štrafeli, karakteristiko OK KPS Ptuj od leta 1946, kjer se je omenjalo,da je 

bil Štrafela zaradi nepoštenega prisvajanja » narodne imovine »in nepravilnega odnosa do OK 

KPS Ptuj in takratne OZNA kaznovan s strogim partijskim ukorom. To kazen je kasneje 

potrdil tudi Okrožni komite KPS Maribor. Prebrana je bila tudi karakteristika OK KPS 

Radgona za Štrafelo od leta 1947 do 1948. Iz vseh teh podatkov, predvsem pa iz življenjepisa 

izhaja, da je bilo Štrafelovo življenje precej zamotano in mnoge stvari niso raziskane. OK je 

bilo čudno, zakaj se kot stari komunist ni odzval pozivu KPJ leta 1941, ampak je odšel v 

partizane konec leta 1944. Sekretar je omenil, da tudi Štrafelovo delovanje v času njegovega 

službovanja v radgonskem okraju ni bilo iskreno, posebno ne po izidu resolucije kominforma, 

čeravno je takrat se hinavsko izrekel proti resoluciji in podal laskave izjave o pravilnosti 

jugoslovanske linije. Sekretar omenja, da je Štrafela sicer zadane naloge izvrševal, večkrat pa 

je lagal o gotovih službenih zadevah, tako OK KPS kot OLO. Ob priliki volitev v OLO leta 

1948 se je samovoljno vrinil na kandidatno listo in bil izvoljen. Že dalj časa je bilo sumljivo 

čemu je tako aktiven po sindikalni liniji in sedaj je bilo jasno, da se je tudi tam vrinil z 

namenom razbijanja sindikatov v okraju. 

Po krajši diskusiji članov OK so privedli Štrafelo na zaslišanje na OK.. Spraševal 

oziroma zasliševal ga je samo Kociper Peter. Štrafela je odgovarjal kratko, jedrnato in 

prepričan v svoj prav.  
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Ob koncu sta ga še vprašala Srpčič Jože (» Ali bi si upal stopiti s tem proglasom pred 

maso KP ?« ) in dobil odgovor » da, sicer ga ne bi razmnoževal !« ter Zadravec Branko (» 

Zakaj se nisi upal spustiti pred meseci s partijo v diskusijo o svojem prepričanju ?«) a ni dobil 

odgovora. 

Na predlog sekretarja OK KPS Radgona je bil dan predlog za izključitev Štrafele 

Ivana – Dona iz članstva v KPJ in » predlog je bil soglasno potrjen…« 

Za naslednji dan je bila napovedana seja IO OLO, » radi obravnavanja odvzema 

imunitetne pravice Štrafela Ivanu ». Začasno vodstvo na poverjeništvu za trgovino in obrtje 

prevzel Stranjšak Janko, predsednik okrajne planske komisije. 

Seja je bila po 3,5 urah trajanja zaključena ob 24 ,00. uri24. 

V novembru 1950, ko je bil Ivan Štrafela že obsojen na okrožnem sodišču v Mariboru, 

je sodelavec UDV Robert Medved (» psevdonim Novak Nande »)UDV posredovalporočilo o 

Štrafeli: » Nobeden človek v radgonskem okraju ni tako zasovražen kot tov. Štrafela. Več jih 

je izjavilo, da bi moral biti za jajca obešen pred okrajem. Na katerega se je Štrafela spravil 

ga je pač uničil. On je zahteval, da so morali vsi poslovodje njemu pod kaznijo poročati Kaj 

ljudje govorijo kot politično in gospodarsko. Govorijo, da je imel ogromno blaga doma. Da je 

pošiljal poročila v Madžarsko ter bil vohun v prid informbiroja. Na zunaj se je delal kot zvesti 

državljan Jugoslavije da je ukradel na OZKZ (opomba avtorja: Okrajna zveza kmetijskih 

zadrug) pisalni stroj in pisal poročila za informbiro. Da je on kmetom pošiljal listke da naj ne 

dajo žita državi. Govoril sem z 20 ljudmi, pač niti eden ni besedice za njega potegnil. Jaz sam 

sem se ga bal kot hudiča. V obraz je bil sladek, v hrbet vam bi pa nož porinil. Vse za petletko. 

Novak Nande25. 

Ivan Štrafela– Don je bil obsojen na okrožnem sodišču v Mariboru (27.10.1950) na 8 

let zapora, odsedel je 5 let na Golem otoku (do 25. maja 1955)26. 

Njegovo bivanje na Golem otoku dokazuje tudi dokument, ki je bil objavljen leta 2013 

na Hrvaškem27 

Ivan Štarefela. - Don je po vrnitvi iz Golega otoka opravljal manj odgovorna dela na 

DES (Državne elektrarne Slovenije), pozneje pa v podjetje Radenska v Radencih in v 

Krajevni skupnosti Gornja Radgona.  

                                                
24PAM,Zapisnik izredne seje biroja pri OK KPS Radgona , šk. 6 (26.5.1950) ; glej v Priloge (5 strani) 
25Poročilo 7, Rd 0001540 (november 1950) 
 
26Družinski arhiv Ivana Štrafele ml. (Sidney-Avstralija),Sodba v imenu ljudstva,1.277 50-12, (27.10.1950) in  
odpustnica iz Kazensko popravnega doma Rab, št. 390 (25. maj 1955) 
27 www.noviplamen.net/2013/11/25/16000-golootocana-po-spisk; 87 stran razpredelnice  
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UDV je Štrafelo nadzirala tudi po njegovi vrnitvi iz Golega otoka in po izpovedi 

njegovega sina je bil ob obeh obiskih predsednika SFRJ Josipa Broza Tita vPomurju oz. v 

Gornji Radgoni ( 1966 in 1969) preventivno v pridržanju na postaji Ljudske milice v Gornji 

Radgoni28. 

Ivan Štafela- Don, bivši zapornik na Golem otoku, je pod pritiskom UDV moral 

pristati na sodelovanje kot njen informatorpo letu 1970, kar mi je zatrdil bivši profesionalni 

sodelavec UDV29 . 

Ivan Štrafela- Don je umrl leta 1986, njegov žena Otilija pa 2005. Pokopana sta 

napokopališču v Gornji Radgoni. Na nagrobni plošči je pomenljiv zapis. »Šli smo v boj za 

lepši svet, zdaj konec je trpljenja, muk in spletk - Don »  

V jeseni 1950je UDV za radgonski okraj postala pozorna na Alojza Puvarja, ki je bil 

zaposlen na OZKZ (Okrajna zveza kmetijskih zadrug) zaradi obiskov pri družini Kunej v 

Gornji Radgoni, pa tudi, ker je odklonil udeležbo na konferenco vseh aktivistov zaradi 

predvolilnega sestanka v OF, » ker je nedelja njegova in ne bo prišel » in tako postal» sumljiv 

po IB »30. Novembra 1950 je bila izdelana skica, na kateri je bil prikazan osumljeni Puvar 

Alojz in njegovo povezovanje s sedmini osebami, ki so imele kratke oznake 

»(Hojs,gostilničar,Hojs Danijel-zobotehnik, Ljublj. - »R« - IB (?), Ravnikar Mirko-Elektro-

radio,šah, Hibler;Podstrešje OZKZ; Kuder Miran-Norički Vrh, šah, Hibler; Šaruga Draga – 

Črešnjevci – mlin; ? ženska iz OLO-ja; Ferenc Drago- » R », stanujeta skupaj «)31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
28 Ivan Štrafela ml.; ustni vir21. avgust 2014  
29 Z.B., ustni vir ( 1.11.2013 ) 
30Rd 0002565 in Rd 0002566 (20.10.1950)- poročal je » Jelen »; Ravnikar Mirko je hotel pristopiti v KP » 
31Rd 0002563 (10.11.1950) 
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Skica povezav za Alojza Puvarja (vir: Rd 0002563 – 10.11.1950 ) 

 

UDV je, že v času, ko je raziskovala delovanje Ivana Štrafele, budno pazila tudi na 

Janka Močnika, upravnika okrajne klavnice v Gornji Radgoni in je bila izdelana skica 

njegovih osebnih povezav, ki jo je narisal Mirko Bitenc, uslužbenec radgonske UDV. V skici 

je 20 povezav z Močnikom, vse so kratko označene (tri osebe z » IB ») in sicer: Tot Angela - 

mlin Očeslavci dekle Močnika, ilegalci (?), Borko Franc- tajnik OLO Radgona, Matekovič 

Anton, matičar pri  

Ani, hodil na dom Močnika, Kosi Matilda- Lomanoši dekle od Močnika, Mlinarič 

Janko, Očeslavski Vrh, prijatelj Močnika, bande najden bunker, Gregorec Janko, mesar, bil v 

Rusiji,  

Okički Stane-Apače, prijatelj Močnika Pelc Franc – Očeslavski Vrh, klavnica, 

sorodnik Močnika- nosi meso, Horvat Pepca – sodišče, Janžev Vrh -oportunistka, Škof Franc- 
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Črešnjevci, naš I.IB., Puvar Alojz OZKZ Radgona, KP, bil v Rusiji ujet, Ferenc Drago – NU, 

naš » R »-stanujeta skupaj, Ravnikar Mirko- Elektroradio Radgona, mož od naše I.,,Kuder 

Milan – Norički Vrh – ponoči hodi zunaj- sin zaprt, Mauko Franc – Čakova, mlinar, naš 

sodelavec- Car, Hojs Edi-Sv. Jurij, gostilničar eoc. zakup, Hojs Danijel naš R – je brat Edija, 

KP, zobotehnik Ljubljana prikrit IB in Problem IB v zob. šoli Kordan Tatjana ) 32. 

Na prelomu let 1950/1951 je slovenska UDV prevetrila svoje vrste in je tudi v 

radgonskem okraju izključila nekaj svojih sodelavcev iz najrazličnejših vzrokov. Eden od 

takih vzrokov je bila tudi aretacija posameznih informatorjev ali agentov UDV, ki so bili 

označeni kot informbirojevci. Tako so zaradi Alojza Brvarja, rezidenta UDV izRadenc,« ker 

je ta bil povezan z NKVD in delal za njihovo obveščevalno službo ter s tem kompromitiral 

celo mrežo » in « da je ob resoluciji IB1948 stopil na njihovo stran » iz mreže sodelavcev 

izključili dva sodelavca. Tako sta bila izključena informator Jože Gregorinčič, (» Zdenčar 

Ranko » ), klepar iz Radenc, » ki se strinja s politiko FLRJ «33 in informatorka Otilija Lapi (» 

Sonja ») , delavka v Zdravilišču Slatina Radenci34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32Rd 0002509 (13.1.1951);; Borko Franc je bil pozneje obsojen (Goli otok 25.5.1952-14.2.1954); glej virop. 16; 
26.tabela. - obsojen na 24 mesecev a predčasno izpuščen 
33 Rd 0014060 (18.1.1951) 
34 Rd 0014086 (18.1.1951);Alojz Brvar je bil obsojen 14.11.1949na 20 letzapora,Zgodovina organov RSNZ, str.  
479  
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Skica povezav za Janeza Močnika (vir: Rd 0002509 - 13.1.1951 ) 
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Skica povezav za Janeza Močnika (vir. Rd 0002509 -13.1.1951)  

 

Bistvo delovanja UDV v radgonskem okraju v zvezi z informbirojem se je pokazalo v 

naslednjih značilnostih: 
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Delovanje informbirojevcev v radgonskem okraju je bilo po dostopnih dokumentih 

UDV dokaj skromno. Bilo je največ tim. verbalnih deliktov oz. ustmene propagande pristašev 

informbiroja. Neke posebne sovražne organiziranosti informbirojevcev v radgonskem okraju 

ni bilo, pa tudi obe skici (Puvar in Močnik) tega izrecno ne dokazujeta. V okraju UDV ni 

zasledila pisne propagande (anonimna pisma, letaki), ni bilo sabotaž v gospodarstvu, niti 

pobegov na Madžarsko. Zaporno kazen so dobili Ivan Štrafela , Alojz Brvar ter pozneje 

(1952) še Franc Borko. V smislu pojasnjevanje situacije pa je UDV z propagandnim 

materialom (brošure) delovala v Radgonskem kotu v Avstriji. UDV je konec leta 1950 nekaj 

sodelavcev izključila iz mreže zaradi kompromitiranosti rezidenta, ki je bil obtožen sovražne 

propagande.  
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4. 3. Katoliška cerkev in UDV 
 

Delovanje katoliške cerkve je bilo z vzpostavitvijo novega političnega režima zelo 

oteženo, saj jo je oblast videla kot njeno največjo razredno sovražnico in je z UDV nadzirala 

njeno delovanje. 

V okraju je bilo 9 katoliških župnij; Apače (Marijino vnebovzetje), Benedikt (Sv. 

Benedikt) s podružnično cerkvijo (Sveti trije kralji), Cerkvenjak (Sv. Anton), Gornja Radgona 

(Sv. Peter), Kapela (Sv. Magdalena), Negova (Sv. Marija), Sveta Ana ( Sv. Ana), Sveti Jurij 

ob Ščavnici (Sv. Jurij) s podružnično cerkvijo (Stara gora) in Velka (Marija Snežna). Sedež 

pristojne škofije je bil v Mariboru. V obravnavanem obdobju sta bila škofa dr. Ivan Jožef 

Tomažič in dr. Maksimilijan Držečnik1. 

Dejavnost katoliške cerkve je bila pod posebnim nadzorom republiške UDV saj je že 

njena predhodnica – OZNA – dobila glavno nalogo » ohraniti pridobitve osvobodilnega 

boja…« ter med drugim skrbela » preprečiti špijonsko in intervenionistično delovanje 

klera…«2. 

UDV je imela v svoji organiziranosti II. oddelka poseben 2. odsek, Referat za kler, ki 

je katoliško cerkev označil, da je » vloga duhovščine v slovenskem političnem življenju bila 

reakcionarna že pred drugo svetovno vojno in je dosegla višek med okupacijo. Bila je izrazito 

izdajalska, njihove avantgardne organizacije pa so postale jedro sovražnega vojaškega, 

policijskega in obveščevalnega aparata. Ob osvoboditvi je mnogo duhovnikov pobegnilo z 

okupatorjem, mnoge pa se jih je potuhnilo v upanju, da se nova oblast ne bo mogla obdržati 

pred intervencijo zahodnih zaveznikov. »3.  

UDV je delovanje duhovščine opredeljevala takole: 1. boj proti napredku in utrditvi 

ljudske oblasti, 2. načelnost v boju proti KP, 3. boj za ohranitev cerkvenega premoženja, 4. 

boj za ohranitev verske vzgoje in tiska ter za obnovo verskih organizacij, 5. boj za vrnitev 

                                                
1 Ivan Jožef Tomažič (1.8.1876 Miklavž pri Ormožu - 26.2.1949 Maribor), lavantinski (mariborski) škof 1933- 
1949; teologijo končal v Mariboru, doktoriral iz teologije v Innsbrucku (1906). Bil je kaplan pri Sv. Juriju ob  
Ščavnici,Celju, v Mariboru. Leta 1928 je postal pomožni škof, redni pa 1933. Njegovo škofovsko geslo jer blo »  
Non ego,sed Deus » – Ne jaz, ampak Bog » , V letih 1941 – 1945 se je odločno zoperstavil okupatorjevim  
ukrepom. Leta 12948 je prejel visoko papeževo priznanje – Prisednik prestola Njegove svetosti. (vir: ES,13,  
Ljubljana 1999) in Maksimilijan Držečnik (5.10.1903 Orlica – 13.5.1978 Maribor); ; škof 1949 - 1978 
2 Zgodovina organov RSNZ in varnostno obveščevalnih služb (1941-1951) str. 130, »OZNA po  
osvoboditvi ; v «www.arhiv.gov.si/ Zgodovina organov /G 10 9 201 300 x.pdf ( v nadaljevanju: Zgodovina  
organov RSNZ) 
3 Zgodovina organov RSNZ, str. 274 
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izgubljenih pozicij med ljudstvom, predvsem med mladino, 6. povezano delo z domačo in 

inozemsko reakcijo4.  

Del katoliške duhovščine je bil do »5.nove oblasti dokaj lojalen, » pristajala je na 

program OF., združena v plenumu OF za duhovščino pri verski komisiji «, po uradnem 

mnenje UDV.  

Odnos novega komunističnega režima do katoliške cerkve se je kazal v velikem 

nezaupanju kljub formalnemu vključevanju duhovščine v OF in v Ciril Metodovo društvo 

katoliških duhovnikov. Prav kazenski procesi proti številnim duhovnikom so bili dokaz za to6. 

Novi režim je v okraju Radgona s politiko vključevanja duhovnikov v OF in Ciril 

Metodovo društvo dosegel, da je bila duhovščina devetih župnij skoraj v celoti vključena. Še 

največ težav je imel režim z duhovščino pri Sv. Juriju ob Ščavnici in v Gornji Radgoni. 

UDV v radgonskem okraju je posebno skrb namenjala vključevanju katoliške 

duhovščine v  

OF. Tako je UDV za radgonski okraj sporočila UDV za mariborsko oblast, da bo 30. 

junija 1949 v Slatina Radencih organizirana » konferenca duhovnikov, članov OF ter 

simpatizerjev…« 

Na konferenco so bili povabljeni tudi duhovniki iz celotne ljutomerske dekanije, oz. iz 

sosednjega okraja Ljutomer. Duhovnikom, ki jih je UDV že pred tem pridobila kot 

informatorje, rezidente ali agente ,so » zadali konkretne naloge za diskusijo ter da morajo 

podpirati vse napredne predloge in sklepe, ki jih bodo predlagali predstavniki ljudske oblasti 

ali pa člani sekretariata duhovnikov, članov OF pri IOOF. Za radgonski OF radgonskega 

okraja in bo podal poročilo…zadali smo mu konkretne naloge in sicer . 1. vprašanje 

sodelovanja duhovščine članov OF in nečlanov OF z ljudsko oblastjo, 2. naloga ljudskega 

duhovnika na vasi pri izgradnji socijalizma, 3. vprašanje vatikanske politike do jugoslovanske 

duhovščine . Za radgonski okraj je UDV določila agenta ( psevdonim Marko Drobnič)7, ki je 

zaupnik duhovnikov, članov.«. Poročevalcu je bilo naročeno, da mora poudariti, da bo 

slovenska katoliška duhovščina » Vatikan poslušala samo v strogih cerkvenih zadevah…na 

politično opredelitev jugoslovanske duhovščine ne bo Vatikana poslušala…«8. 

                                                
4 Zgodovina organov RSNZ, str. 279-280 
5 Zgodovina organov RSNZ, str. 281 (Arhiv DV A-10-1- letno poročilo 1945) 
6 Tamara Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi, Ljubljana 2005 
7 Rd 157;Srečko Vršič, duhovnik iz župnije Marija Snežna( Velka), v OF pristopil že 1946 (11.7.1890 Sv. Anton 
v Slov. goricah -+5.3.1971 Marija Snežna- danes Zgornja Velka) 
8 Rd 7142 (25.6.1949); v. d šefa pooblaščenstva poročnik Franci Šoba 
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Teden dni pred napovedano konferenco v Radencih je, drug pridobljeni duhovnik, 

župnik iz Negove, Ivan Granfola9, UDV za radgonski okraj, podal natančno poročilo o 

duhovščini v župnijah Kapela,Sv. Anton v Slovenskih goricah, Apače, Gornja Radgona, Sveti 

Jurij ob Ščavnici in Negova. 

V Kapelski župniji je deloval kot upravitelj župnije Franc Vogrinčič, pomagali so mu 

še kaplan dr. Felicon Serafin in dva, bolna in onemogla duhovnika, vsi so bili salezijanci. 

Upravitelj mu je izpostavil problem, da so morali februarja 1949 izprazniti polovico 

salezijanskega doma ki pa zdaj žalostno prazen sameva. 

Pri Svetem Antonu v Slovenskih goricah je bil župnik Franc Škof, brez sodelavcev, 

precej zagrenjen, a je bil pripravljen sodelovati z OF, « ako tudi oblast pokaže dobro voljo za 

sodelovanje z njim », saj je bil že njen član a so mu izkaznico odvzeli in se bo sestanka v 

Radencih udeležil. 

V Apačah je bil že prileten župnik Ivan Cilenšek, še ni član OF, a si želi povabila v 

članstvo, pomagal mu je kot kaplan Mirko Pušenjak. 

V Gornji Radgoni je bil župnik Franc Puncer, bivši interniranec iz Dachaua, ki je bil« 

zelo rezerviran, zagrenjen zaradi zaplembe nabranega denarja v cerkvi in kazni« ne da 

nobene izjave, …povabiti bi ga bilo dobro v OF in Radence «, pomagal mu je mlad kaplan 

Jožef Čeh. 

Pri Svetem Juriju ob Ščavnici je bil župnik Franc Štuhec, starejši možakar, dokaj 

osamljen in bolehen, ki je bil član OF in se sestanka v Radencih ne bo udeležil. 

Za svojo, negovsko župnijo je poročal, da je sam, pomagata mu ostarela mati in 

služkinja, ki skrbita za cerkev, potrebno temeljitega popravila, in posest (78 a njiv,10 a 

vrta,78 a vinograda in še travniki, imajo kravo, telico in 2 prašiča)10.  

V Zdravilišču Slatina Radenci je bil 30. junija 1949 » Sestanek OF duhovnikov za 

okraja Radgona in Ljutomer ». Iz radgonskega okraja so se sestanka udeležili: Srečko Vršič 

(župnik iz Marije Snežne, okrajni zaupnik OF duhovnikov), Ivan Cilenšek (Apače), Franc 

Vogrinčič (župni upravitelj Kapele), Rudolf Vahčič (župni upravitelj iz Benedikta), Ivan 

Granfola (župnik iz Negove), Franc Škof (župnik iz Sv. Antona), Andrej Klobasa (kaplan v 

pokoju iz Sv. Jurija ob Ščavnici), Vabilu se niso odzvali: Kondrad (sic) Šeško (župnik iz Sv. 

Ane - imel je slabe prometne zveze), Mirko Pušenjak (kaplan iz Apač, vzrok neudeležbe ni 

znan), Franc Puncer in Jožef Čeh, (župnik in kaplan iz Gornje Radgone; vzrok je neznan), 

                                                
9 Rd 178 (21.5.1949); psevdonim Druškovič Anton, v OF pristopil 1946; (19.1.1896 Sv. Lovrenc v Slov. goricah 
-  1.10.1967 Negova)  
10 Rd 182 in Rd 183 (24.6.1949) 
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Franc Štuhec in Juneš Rado (župnik in kaplan iz Sv. Jurija ob Ščavnici; napovedala sta, da ju 

ne bo) in Felicon Serafin (duhovni pomočnik iz Kapele, vzrok odsotnosti je starost in 

bolehanje).Iz ljutomerskega okraja so se sestanka udeležili: Mihael Ferk (župnik iz 

Cezanjevec), Ludvik Duh (župnik iz Svetinja), Štefan Čergul (župnik iz Križevec pri 

Ljutomeru),drugi so bili zadržani, niso dobili vabila ali pa namenoma niso prišli. Iniciativni 

sekretariat duhovnikov, članov OF pri IOOF Slovenije je zastopal Janko Rojht,župnik 

upravitelj pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah,iz Ljubljane je bil navzoč Franček Bohanec11, 

član propagandnega odseka IOOF Slovenije, radgonski okraj je zastopal Franc Borko, 

ljutomerski pa Franc Mohorko12. 

Borko je podal zunanji in notranji politični pregled, oziroma položaj, delo obnove in 

socijalizacije (sic) v Sloveniji. Poudaril je, da » Vsak duhovnik - kot pravi državljan – mora 

sodelovati zlasti na vasi, pri ustanavljanju zadrug,pri zidanju zadružnih domov, pri prevzgoji 

podeželskega ljudstva, pri nabiranju delovnih sil, pri gospodarskih akcijah vsaj idejno 

moralno s pametnimi nasveti, obsojati desničarsko politiko Vatikana, sodelovati pri » Biltenu 

» in pridobivati za OF duhovnike, ki še niso včlanjeni »13. 

Župnik Janko Rojht je v svojem poročilo poudaril, da je » duhovnik center na vasi, 

kod takšen mora za OF pozitivno sodelovati, če hoče ostati na svojem mestu. S pozitivnim 

delom moramo popraviti politične pregrehe obsojenih duhovnikov. Obsojati moramo višje 

cerkveno politiko raznih ordinariatov, zlasti Vatikana«. Pozval je na širjenje » Biltena « ter 

zaključi z napovedjo da » v kratkem si bomo ustanovili lastno stanovsko politično 

organizacijo OF »14. 

Bohanec je poudaril, da » Državi in Fronti ni vseeno, kakšen je odnos med cerkvijo in 

državo « , obsodil je lažno propagando radia Vatikan, » ki je največji sad naše emigracije » 

ter pozval na skrb za pridobivanje novih članov duhovnikov v OF, v kateri je do sedaj samo 

300, največ iz Primorske, a je vseh le četrtina 15. 

V nadaljnji razpravi, v kateri so sodelovali skorajda vsi navzoči,se je poudarjalo, » da 

je za prevzgojo naroda za socijalizem, duhovnik kot inteligent na vasi najbolj 

                                                
11 Franček Bohanec (13.2.1923 Miklavž pri Ormožu – 2.9.2010 Ljubljana),pisatelj, esejist, urednik in literarni 
kritik;  
12 Rd 184 (10. julij 1949), poročal je »Anton Druškovič«, Ivan Cilenšek (14.12.1887 Gotovlje - 12.10.1968  
Maribor); Franc Štuhec (28.11.1875 Sv. Jurij ob Ščavnici - 1.6.1952 Sv. Jurij ob Ščavnici); Franc 
Škof(26.7.1883  Velika Nedelja - 29.11.1961 Sv. Anton v Slov. goricah)  
13 Rd 184 (10.j ulij 1949 
14 Rd 184 (10. julij 1949); Janko Rojht ( 4.10.1897 Sv. Lovrenc v Slov. goricah - 12.2.1970 Sv. Jurij v Slov. g.) 
15 Rd 184 (10. julij 1949) 
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poklican…«obsodilo se je » sramotno izdajstvo- pobeg v Avstrijo, Matije Nemca, župnika pri 

Kapeli, ki je bil celo član OF »16. 

Na sestanku, ki je trajal od 10,30 do 13. ure, so sprejeli sklepe, ki so izhajali iz 

razprav, izvolili zaupnika, za okraj Radgona Rudolfa Vahčiča, župnika iz Benedikta ter za 

okraj Ljutomer  

Štefana Čergulja, župnika iz Križevec pri Ljutomeru. Naslednji sestanek je bil 

napovedan za 23. julij 1949, zopet v Radencih17.  

Župnik Ivan Granfola je napisal na podlagi sklepov sestanka v Radencih propagandno 

odmeven prispevek » V slogi je moč ». Kritično je ožigosal izkoriščevalski kapitalizem v 

predaprilski Jugoslaviji in samokritično priznal, da » je velik del krivde padel tudi na cerkev, 

ker se mnogi njeni duhovniki niso dovolj odločno uprli temu nečloveškemu postopanju z 

delavcem…« Socializmu napoveduje zadružno življenje mora zavladati vsepovsod po vaseh. 

Katoliški duhovnik na vasi pri graditvi socializma ne sme in ne more stati ob strani, biti ali 

celo nasprotovati«. Granfola je naročal, da naj bodo duhovniki prepričevalni med ljudstvom 

za gradnjo zadružnih domov in ustanavljanju zadrug ter v njih aktivno delujejo kot » 

inteligentna moč ».in » narodno zavednemu duhovniku je mesto v OF » ter zaključi, da » je 

OF strogo politična organizacija, ki pušča vsakemu ljudskemu duhovniku popolno versko 

svobodo…in ga ne ovira v vršenju službenih verskih poslov..«18. 

Napovedanega sestanka duhovnikov obeh okrajev (23. julij 1949) ni bilo, so pa se 

zbrali na novem sestanku v Radencih 9. avgusta 1949 ob 10. uri dopoldan. Udeležba je bila 

skromnejša od junijskega srečanja; navzoči so bili le župniki Feliks (Srečko) Vršič, Ivan 

Cilenšek, Franc Škof, Ivan Granfola in kaplan Bogomir (Mirko) Pušenjak iz Apač, le župnik 

Rudolf Vahčič se je opravičil, ostali duhovniki so manjkali, čeprav so dobili povabila na 

sestanek. Iz ljutomerskega okraja so bili navzoči župniki Štefan Čergulj, Mihael Ferk, Ludvik 

Duh ter dva župnika, ki nista bila na junijskem sestanku, Ivan Markovič iz Razkrižja in Franc 

Molan iz Koga (župnija sv. Bolfenka), župnik Franc Magdič iz Sv. Tomaža pri Ormožu se je 

opravičil za izostanek. IOOF sta zastopala župnik Janko Rojht, Camplin (župni upravitelj iz 

Dobrovnika v Prekmurju) in Jožef Lampret19 kot član verske komisije pri vladi LRS iz 

Ljubljane. Radgonski okraj je zastopal zopet Franc Mohorko20. 

                                                
16 Rd 184 (10. julij 1949); Matija Nemec (27.2.1913 Tišina – 18.11.1958 Gradec (Avstrija) 
17 Rd 185 (10. julij 1949) Rudolf Vahčič (13.4.1908 Videm-Krško - 6.7.1969 Maribor) 
18 Rd 186 in Rd 0000187 (nedatiran dokument); nastal morda za objavo v » Biltenu » ? 
19 Jože Lampret (19.1.1903 Šoštanj – 21.5.1969 Ljubljana), duhovnik in narodni delavec. Bil je verski referent v 
14.  diviziji. Po vojni izobčen iz katoliške cerkve a kasneje zopet sprejet kot duhovnik s pravico maševanja. Bil 
je  republiški in zvezni poslanec in tajnik verske komisije v Ljubljani in ustanovitelj Ciril-Metodijskega društva 
(SE  
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Dnevni red sestanka je bil pričakovan, s šestimi točkami in sicer: 1. Otvoritev in 

pozdrav, 2. Zunanji in notranji politični pregled, 3. Poročilo o uspehu delegacije pri nunciju, 

4. O ustanovitvi političnega društva duhovnikov – članov OF za LRS/ referat k razlagi 

osnutka pravil in beseda o zadrugi, 5. izvolitev delegatov za ustanovno skupščino, 6. 

Slučajnosti.  

Sestanek je vodil in pisal zapisnik okrajni zastopnik duhovnikov, župnik Granfola. 

Predstavnik okrajne oblasti, Borko, je orisal politični položaj v svetu (omenil je tri tabore 

»imperializem, kvazi demokracijo v vzhodnoevropskih državah in demokracijo v Jugoslaviji 

in na Kitajskem »), informbirojevsko gonjo proti Jugoslaviji ter zagotovil, da » bomo izvedli 

socializem tudi na vasi. Pravi ljudski duhovniki pa naj to stremljenje ljudske oblasti z vsemi 

možnimi silami podpirajo ».V razpravi se je poudarjala vloga duhovnika, ki, » naj pristopi kot 

prvi, kjer le more, in pomaga, zlasti prevzgaja prebivalstvo na vasi »21. 

Vsi prisotni duhovniki so podpisali posebno Izjavo v kateri so » obsodili 

nediplomatski nastop zastopnika Vatikanske države in apelirajo na Sveto stolico, naj skuša 

odnose med cerkvijo in državo povoljno urediti- zlasti pri nas. » 

Župnik Rojht je poudaril potrebo po lastnem političnem društvu, saj, »če smo prej 

znali društva ustanavljati, sedaj bi ga pa ne znali za sebe, za svoj obstanek..in Pravi duhovnik 

mora sodelovati z OF, ki nam je z herojskimi žrtvami priborila narodno svobodo, mora 

ljudsko oblast podpirati pri njeni graditvi socializma »22. 

Ko je Lampret predstavil in razložil pravila » Cirilmetodijskega » društva OF 

duhovnikov so bila le –ta sprejeta. Poudarjeno je bilo, da » ta pravila dajejo katoliškemu 

duhovniku popolno svobodo na verskem področju, obvezujejo ga le k sodelovanju z ljudsko 

oblastjo ». Napovedana je bila ustanovna skupščina v Ljubljani za 20. in 21. september 1949 ; 

prvi dan bo ustanovni občni zbor društva, drugi dan pa ustanovni občni zbor stanovske 

zadruge. Organizirano bo prenočišče, hrana in znižana cena železniškega prevoza za okrajni 

delegaciji (okraj Gornja  

Radgona: Srečko Vršič, Rudolf Vahčič in Ivan Granfola ter za okraj Ljutomer: Štefan 

Čergulj, Mihael Ferk in Franc Molan). 

Ob koncu sestanka, ob 13. uri, je Rojht predlagal v času do sklica ustanovne skupščine 

še tekmovanje »čim več članov OF duhovnikov,čimbolj sodelovati na vasi pri ustanavljanju 

                                                                                                                                                   
6,Ljubljana 1992, str. 96) in Mateja Urbancl Planinšec, Duhovnik Jože Lampret, njegovo življenje in delo od 
rojstva do konca 2. svetovne vojne ;diplomsko delo, Oddelek za zgodovino FF Univerze v Mariboru, 2011 
20 Rd 189 (11. avgust 1949 ), poročal je » Anton Druškovič » 
21 Rd 189 (11. avgust 1949) 
22 Rd 190 (11. avgust 1949) 
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zadrug in zbiranju delovne sile, čim več pridobiti članov za fond, podpirati Rdeči križ in 

socialni fond ljudske oblasti pridobiti »23. 

Po sestanku v Radencih se je izvedelo, zakaj se radgonska duhovnika (Puncer in Čeh) 

nista včlanila v OF in nista prihajala na sestanke, počutila naj bi se namreč prizadeta ob 

stalnem šikaniranju tako radgonskega osnovnošolskega vodstva (problematika prijavljanja 

učencev za verouk) kot tudi okrajnih oblasti (problematika pobiranja darovanega denarja v 

cerkvi)24. 

Tudi apaški župnik Ivan Cilenšek,ki je bil sicer simpatizer OF je imel težave,predvsem 

z zadružniki v Apačah, saj so le-ti slabo obiskovali verske obrede ali celo prepovedovali 

cerkvene poroke, krste, poroke in pokope svojim članom.  

Iz dokumentov je razvidno, da je bil pri Sv. Juriju o Ščavnici župnik že precej star, 

kaplan Rado Juneš pa je kategorično odklanjal pristop v OF, negovski župnik v pokoju Franc 

Bratkovič pa zaradi starosti (85 let) ni mogel zaradi tega sodelovati v OF25. 

V Ljubljani je bilo ustanovno zborovanje stanovskega društva katoliških duhovnikov, 

članov OF, 20. avgusta 1949. v Filharmonični dvorani. Od 132 izvoljenih predstavnikov iz 

ljubljanske, mariborske in primorske oblasti jih je bilo navzočih 124, opravičila sta se 2. 

Prisotni so bili tudi gostje: člani verske komisije LR Slovenije, član IOOF LR Slovenije 

(Vlado Krivic)26, član glavnega odbora RK Slovenije, zastopnik slovenskih duhovnikov STO, 

delegat slovenskih bogoslovcev, slovenski pisatelj Fran Saleški Finžgar, predstavnik bratske 

skupščine pravoslavnih duhovnikov Jugoslavije, člani zvezne verske komisije FLRJ, 

predsednik združenja pravoslavne duhovščine FLRJ prota Vileković, zastopniki pravoslavnih 

duhovniških združenj vseh republik, urednik lista pravoslavnih duhovnikov OF (Vestnik ),ter 

zastopnik slovenske pravoslavne cerkve  

Dekleva), Skupščino je vodil duhovnik Anton Bajt27, sekretar iniciativnega odbora 

duhovnikov, članov OF pri IOOF LRS 28.  

                                                
23 Rd 190 in Rd 0000191 (11. avgust 1949) 
24 Rd 192 (30. avgust 1949), poročal je »Anton Druškovič » 
25 Rd 193 (30. avgust 1949) 
26 Vlado Krivic- Matevž ali Justin (26.4.1914 Idrijski Log – 1996 Ljubljana); član SKOJ od 1933, član KP pod  
1936, 1942 odšel v krimski odred. Po letu 1945 je bil pomočnik ministra za zunanje zadeve FLRJ, javni tožilec  
LRS (na dachauskih procesih) predsednik kontrolne komisije LRS (1949-1950), sekretar MK KPS Ljubljana  
(1950-1954), nosilec partizanske spomenice (1941). Bil je tudi predsednik zgodovinske komisije pri CK ZKS.  
(vir: ES 6, Ljubljana 1992, str. 18) 
27 Anton Bajt (19.1.1913 Tolmin – 26.8.1998 Ljubljana); bogoslovje dokončal v Gorici, duhovnik v Ćervinjanu 
in v Šmarju v Vipavski dolini. Od junija 1942 sodeloval v NOV, po kapitulaciji Italije postal verski referent. Bil 
je tudi eden od ustanoviteljev Ciril – Metodijskega društva in njegov prvi predsednik (vir ES 1, Ljubljana 1987, 
str. 171) 
28 Rd 194 (17. oktober 1949), poročal je » Anton Druškovič »  
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Bistvo prvega nastopa predstavnika IO OF Slovenije (Pribič) je bilo v prikazu 

razmerja oblasti do cerkve ter je tudi pozdravil napore dela slovenskih katoliških duhovnikov, 

» ki so se odločili za pot konstruktivnih odnosov med cerkvijo in državo »29. Predsedujoči, 

župnik Bajt, ki je prikazal zgodovino katoliškega gibanja na Slovenskem ter poudaril razliko 

med delovanjem duhovščine v ljubljanski in mariborski škofiji v času 2. svetovne vojne. 

Župnik Stanko Pavlič je spregovoril v referatu » Slovenski katoliški duhovnik in socialistična 

domovina » ter kritično obtožil posamezne duhovnike češ, » Če so kje nastale neprilike, si je 

bil duhovnik sam kriv, ker se ni znal znajti v odnosih z oblastjo » ter zaključil, da » hočemo 

ostati zvesti svoji veri in socialistični državi » 30.  

K razpravi se je prijavilo kar 32 udeležencev,a jih je le slaba polovica lahko 

sodelovala zaradi pomanjkanja časa. Najbolj goreč je bil župnik Šmon z referatom » KP in 

duhovniki OF », ko je prisotne prepričeval, da je » po osvoboditvi zavladala svoboda vesti in 

vere in to po vsej socialistični Evropi »31. 

Ob koncu srečanja so bila sprejeta pravila, ki so uradno ustanovila Ciril - Metodijsko 

društvo katoliških duhovnikov LR Slovenije » (sic), sledil je zaključni banket v Hotelu Union, 

kjer so vsi udeleženci tudi bivali32. 

Drugi dan, 21. septembra 1949, je bil ustanovni občni zbor Nabavno-prodajne zadruge 

Ciril-Metodijskega društva katoliških duhovnikov Slovenije. Glavni odbor društva je bil ta dan 

dopoldan na sprejemu pri predsedniku vlade LR Slovenije (Miha Marinko) Namen te 

stanovske zadruge je bil, da bodo lahko duhovniki – člani, s plačilom deleža (500 din), imeli 

možnost cenejšega nakupa potrebščin za verske obrede v svojih župnijah. V nadzorni svet 

zadruge je bil izvoljen tudi duhovnik Srečko Vršič iz radgonskega okraja33.Srečanje se je 

zaključilo z ogledom Litostroja in železniške razstave ter dvodnevnim izletom po Gorenjski34. 

Z junijskim sestankom duhovnikov radgonskega okraja, v Radencih in republiškim, 

septembra 1949 v Ljubljani, je UDV dobila odločilen pregled nad delovanjem katoliških 

duhovnikov, ki so se stanovsko organizirali v CMD in nabavno-prodajni zadrugi.  

                                                
29 Rd 194 
30 Rd 198 (17. oktober 1949) 
31 Rd 198 
32 Rd 199 (17. oktober 1949); primerjaj: V nove zarje, Zbornik ob desetletnici Cirilmetodijskega društva 
katoliških duhovnikov LR Slovenije,, Ljubljana 1959 in Ustanovni občni zbor Cirilmetodijskega društva 
katoliških duhovnikov LRS, ur. Viktor Merc, Ljubljana 1950 
33 Rd 200 (17. oktober 1949) 
34 Rd 200  
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Po dobrem letu dni (10. oktobra 1950) je bil 1. redni občni zbor CMD katoliških 

duhovnikov v Ljubljani35, ki se ga je udeležilo 140 delegatov ter številni gosti iz celotne 

Slovenije in ostalih delov države. 

Minister Ivan Regent36 je v imenu vlade poudaril v svojem pozdravnem nagovoru, da 

» nočemo verskega boja in Cerkev naj sodeluje redno z oblastjo za dobrobit naroda » in » 

zato naj bi prišlo do sporazuma med državo in Cerkvijo »37. 

Društvo je od ustanovitve, ko je imelo 125, naraslo na 478 članov, kar je bila zasluga 

načrtnega dela po okrajih. Duhovniki so v republiki vpisali za 1,105.800 din ljudskega 

posojila in izdajati se je začelo društveno glasilo » Nova pot »38.  

Vatikan je na takšno organiziranost slovenske katoliške duhovščine reagiral z 

grožnjami o izobčenju, ki so jih prejeli Bajt, Lampret, dr. Osterc, Pavlič in že pokojni 

Verbanjšček.  

Katoliška cerkev naj ne bi imela (Lavantinska škofija v Mariboru) karakteristike 

svojih duhovnikov za to obdobje kot sem dobil informacijo v Škofijskem arhivu39 Poleti 1950 

je CMD poslalo vsem slovenskim škofom protestno spomenico, v kateri je grajalo reakcijo 

Vatikana na delovanje društva in zapisalo, » da vatikanski dekreti niso omajali vrst 

patriotične duhovščine ». Tudi referat dr. Stanka Cajnkarja40 je poudaril pomen urejanja 

odnosov med državo in cerkvijo, saj » stari časi se ne bodo več vrnili, vrata so danes za 

vsakega duhovnika prehodna »41.  

V diskusijah je sodelovalo kar 21 delegatov, ki so se dotaknili aktualnih tem in 

referata dopolnjevali » s svojimi praktičnimi izkušnjami iz sodelovanja z ljudsko oblastjo pri 

graditvi socialistične domovine »42. 

Ob koncu občnega zbora je bilo podano še finančno stanje v društvu, ki je bilo 

zadovoljivo; vlada LRS je CMD podprla s 150.000 din tako da je bilo stanje v blagajni po 

poročilu tajnika/blagajnika ( Žagar) 210.682 din. Posebej so poudarili naklonjenost oblasti do 

                                                
35 Rd 203 ; CMD – uradna kratica društva 
36 Ivan Regent (24.1.1884 Kontovel – 24.1.1967 Ljubljana); politik, publicist in kulturni delavec. Deloval v 
Trstu, do maja 1945 vodja slovenskih oddaj na Radio Moskva. Do 1949 je bil minister v vladi LRS za 
komunalne zadeve, delo in prosveto. Bil je tudi podpredsednik Prezidija Skupščine LRS (1949-1951) ter 
republiški poslanec (1947-1951 in nosilec spomenice 1941 (vir: ES 10, Ljubljana 1996, str. 144) 
37 Rd 203 
38 Rd 204;;duhovnik dr. Stanko Cajnkar (25.4.1900 Savci - 17.1.1977 Ljubljana) 
39 Škofijski arhiv maribor, Slomškov trg 20, izjava Igorja Filipiča, prof. (16.11.2015) 
40 Stanko Cajnkar (25.4.1900 Savci – 17.1.1977 Ljubljana); V Mariboru dokončal bogoslovje,1938 doktoriral iz  
teologije. Od 1947 je bil profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani Bil je tudi član verske komisije  
(1945 – 1947). In poslanec v slovenski ustavodajni skupščini . dolga leta je bil v vodstvu CMD in bil odgovorni  
urednik njenega glasila Nova pot, ki je izhajalo od 1949 do 1970 (vir: ES 1, Ljubljana 1987, str. 409) 
41 Rd 204 
42 Rd 204 
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katoliške cerkve, saj je bilo sporočeno, da je minister za prosveto (Regent) izdal dovoljenje za 

obstoj tim. malega semenišča v Vipavi43.  

Občni zbor so zaključili tradicionalno z banketom v Hotelu Union. 

Naslednji dan, 11. oktobra 1950, je Glavni odbor CMD bil sprejet pri predsedniku 

LRS Mihi Marinku. Gostje iz drugih republik so imeli izlet in so si ogledali Mariborski otok, 

Strnišče, Ptuj in Ptujsko goro.  

NAPROZA CMD (nabavno-prodajna zadruga CMD) je imela ta dan še občni zbor. V 

zadrugi je bilo včlanjenih že 429 članov. Zadrugo je vodil poslovodja Hafner s plačo, 

upravnik je bil duhovnik Šoštar, z mesečno nagrado44. Zadružni lokal je bil na Resljevi ulici 8 

v Ljubljani. Vlada LRS je zadrugi dala 5 milijonov din posojila ter blago v kontingentih za 

2,026.000 din, kar so že razdelili članom v treh obrokih. Člani so lahko dobili razne 

potrebščine za nemoteno cerkveno dejavnost (mašno vino,milo,sveče,parafin, kuhinjsko 

posodo, itd.)45. 

Načrtovan je bil tudi občni zbor socialnega fonda, ki je imel že 315 članov, je iz 

objektivnega vzroka (odsotnost predsednika) odpadel. 

Razpoloženje duhovnikov, članov CMD, na obeh občnih zborih je » bilo sijajno, 

prepričevalno,da gredo po pravi poti, vsi želijo, da škofijski ordinariati društvo priznajo, da 

pride čimprej do sožitja med cerkvijo in državo…«46.  

Tako je komunistična oblast, s pomočjo UDV, ki je bdela nad celotno akcijo 

pridobivanja in organiziranosti katoliške duhovščine v CMD, dobila kontrolo nad duhovniki. 

V letu 1947 je UDV imela podatke, da je v republiki bilo 953 duhovnikov (246 članov 

OF),346 redovnikov (33 članov OF) in 1282 redovnic (129 članic OF). Tako je bilo v tem letu 

le 25,8 % duhovnikov članov OF, oz. od vsega klera ( 2581) le 408 članov v OF oz. 15,8 %.47. 

Problematika vključevanja katoliških duhovnikov v OF je bila vidna ves čas po 1945, 

saj se nekateri duhovniki nikakor niso hoteli vključiti (gornjeradgonski župnik Franc Puncer 

in kaplan Jože Čeh). Konec decembra 1949 je UDV dobila sporočilo, da omenjeni župnik in 

kaplan menita » da ne bosta hodila na sestanke OF, ker itak nimata od tega nobene koristi » 
48. Nekateri so se bali cerkvene oblasti oz. Vatikana, ki jim je grozila z izobčenjem (kapelski 

                                                
43 Rd 205; Ivan Regent (1884 -1967),, glej opombo št. 36 
44 Rd 205; Hafner (5.000 din), Šoštar (2000 din) 
45 Rd 205 
46 Rd 206 (nepodpisan dokument a ga je za UDV nedvomno posredoval informator » Anton Druškovič ») 
47 Zgodovina organov RSZN, str. 283 
48 Rd 3607 (16.12.1949) župnik Franc Puncer (3.10.1916 Braslovče – 11.2.2008 Maribor, pokopan v G. 
Radgoni) (vir: nagrobnik na pokopališču)  
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župnik Janez Vogrinčič je izjavil, da » me veže pokorščina do cerkvene hierarhije »)49 in celo 

» A. Druškovič » 50.Starost in bolehnost je bila za nekatere objektivna ovira za vključitev (dva 

duhovnika-salezijanca na Kapeli in Franc Štuhec pri Sv. Juriju ob Ščavnici)51. 

Zanimiv je primer članstva v OF župnika Srečka Vršiča iz Velke; v OF je bil sprejet že 

1946, ko pa je » v letu 1948 nekoliko oviral pri gradnji zadružnega doma , je bilo sklenjeno 

na okrajnem OOF, » da mu je treba izkaznico odvzeti », a je nikakor ni hotel izročiti. 

Novembra je bil povabljen na duhovniško konferenco članov OF v Maribor ter pozneje bil 

celo » verbovan » (21.5.1949)52. 

Področje delovanja katoliške cerkve, ki ga je oblast z UDV posebej nadzorovala, je 

bilo poučevanje katoliškega nauka. Pri tem sta bili izpostavljeni župniji v Cerkvenjaku in v 

Gornji Radgoni. O župniku Francu Škofu iz Cerkvenjaka sta informatorja UDV avgusta 1948 

natančno poročala, predvsem o gospodarskem stanju župnije in njegovem odnosu do oblasti 

ter laičnem osebju v župnišču in o obiskih krajanov53.  

Decembra istega leta je bil Škof ovaden in zaslišan na postaji narodne milice (NM) v 

Cerkvenjaku, ker so mu očitali, da je pri poučevanju verouka v tretjem razredu osnovne šole 

pretepal učence. Franc Škof je zasliševalcu (Viktor Mihalič) krivdo deloma priznal in dejanje 

po svoje opravičeval z nemirom v razredu, druge obtožbe (grožnje o prepovedi pristopa k 

birmi in o palici) pa je zavrnil54 

Po navodilu pooblaščenstva UDV za radgonski okraj55 so bili zaslišani na postaji NM 

učenci Rudolf Zelenko iz Cogetinec, Feliks Nedeljko iz Brengove in Anton Brodšnajder iz 

Kraljevec, ki so priznali, da so prišli v skupino, čeprav niso obiskovali verouka. 

Okrajno javno tožilstvo je proti Škofu vložilo konec decembra 1949 na okrajno 

sodišče obtožni predlog. Razpisana je bila javna obravnava za 14. januar 1949, a je bila 

preklicana na intervencijo okrajnega komiteja KPS za radgonski okraj, ki je zahteval, » da je v 

Cerkvenjaku masovni sestanek, na katerem se bo razkrinkalo župnika Škofa ».Na sestanku, ki 

je bil 25. januarja 1949, je najprej Franc Borko, poverjenik prosvetnega oddelka pri okrajnem 

ljudskem odboru (OLO), v svojem političnem nastopu odrekal Škofu pravico poučevanja 

verouka, ker » pretepa učence, kar ni vzgojno ». Med navzočimi je prišlo do » izpada na 

oblast in samega aktivista «. Peterica (Ivan Kocbek, Anton Kocmut, Janez Trstenjak, Franc 

                                                
49 Rd 3615 ;814.8.1949) » veže me pokorščina do cerkvene hierarhije » 
50 Rd 3613 (2.7.1949) 
51 Rd 3615 
52 Rd 155 (22.11.1948) in Rd 000158 (30.5.1949) 
53 Rd 135 (29.8.1948); poročata informatorja » Caf » in » Potokar Vito » 
54 Rd 134 (27.12.1948) 
55 Rd 131 (19.2.1949); v. d. šefa pooblaščenstva , poročnik Šoba Franc 
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Brenholc in Edvard Kurnik) je motila sestanek saj » oblast ni upravičena kaznovati župnika in 

…da so učenci, ki so bili zaslišani na postaji NM , bili podkupljeni s čokolado in 

marmelado…in da so njihove izjave samo izmišljotine ». Peterica je bila zaslišana na postaji 

Narodne milice (NM) v Cerkvenjaku, kjer so se zagovarjali, da so bili ob svojih izpadih na 

sestanku v vinjenem stanju, a so bili vseeno predani v kazensko obravnavo okrajnemu 

sodišču. Pooblaščenstvo UDV je za Škofa predlagalo komisiji za prekrške pri OLO Radgona, 

da ga obsodi na tri mesece poboljševalnega dela (delo na državnem posestvu v Črncih ali v 

opekarni v Gornji Radgoni ) ali dva meseca odvzema prostosti, s čimer sta se strinjala tudi 

javno tožilstvo in okrajni partijski komite. Ko je pooblaščenstvo o celotni zadevi obvestilo 

pristojno vodstvo UDV v Ljubljani (II. oddelek, II. odsek), je priznalo, » da je stvar že 

zastarela in ne bo imela pravega efekta kot če bi bila razprava pred masovnim sestankom ». 

Delovanje Škofa in peterice je bilo označeno kot » protinarodno vedenje »56. 

Gonja proti župniku Francu Škofu se je sistematično nadaljevala in se usmerila na 

problematiko poučevanje verouka izven šolskih prostorov.  

Škof je sicer imel dovoljenje za poučevanje verouka že od jeseni 1945 in maja 1946 in 

je bil zaradi poučevanja verouka v cerkvi zaslišan junija 1949, oz. pol leta po incidentu z 

nemirnimi učenci. Pri tem se je Škof branil, da ni vedel, da ne sme poučevati verouka v 

cerkvi57. 

Zaslišani so bili tudi trije drugi učenci, ki pa so bili obiskovalci verouka, Antonija Ploj 

iz Brengove (6. razred), Franc Zorko iz Čagone (3. razred) in Feliks Fras iz Brengove (2. 

razred ), ki pa niso v izjavah obremenjevali župnika ampak le izpovedali, kako je potekal 

pouk verouka v župnišču ob nedeljah, ker ni bil več dovoljen verouk v šoli58.  

V sredini avgusta 1949 pa se je primer župnika Franca Škofa diametralno spremenil, 

saj je bil sicer obsojen na 3 mesece prisilnega dela, a » ker se je zelo bal nastopiti kazni smo 

mi pristopili k vrbovki », je pristal na članstvo v OF in da bo sodelavec UDV ter je dobil 

psevdonim » Varuh 2 59. 

UDV Radgona je morala kočljivo zadevo uradno urediti in je UDV za mariborsko 

oblast, njen II. oddelek zaprosilo, da posreduje pri ministrstvu za notranje zadeve v Ljubljani, 

da Francu Škofu črtajo kazen 2 mesecev odvzema prostosti, ker » Škof je bil zaradi 

                                                
56 Rd 130 in Rd 131 (19.2.1949)  
57 Rd 122 (21.2.1949), Rd 123 (11.6.1949) 
58 Rd 125, Rd 126 in Rd 127 ; vsi dokumenti datirani 11.6.1949 
59 Rd 128 in Rd 129 (14.8.1949) 
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pretepanja otrok od nas verbovan ». To je v bistvu pomenilo, da je bila za Škofa in UDV 

zadeva urejena oz..pozabljena 60. 

»Varuh » je UDV v Radgono poročal do leta 1950 o duhovnikih pri Sv. Juriju ob 

Ščavnici ( Rado Junež, Franc Štuhec)61, Negovi (Ivan Granfola) in v Gornji Radgoni (Franc 

Puncer, Jože Čeh)62 ter dobil zadolžitev da sestavi za UDV seznam vseh jehovcev v 

radgonskem okraju63. 

Tudi nekateri drugi duhovniki so imeli težave pri pridobitvi dovoljenja posvetnih 

oblasti za poučevanje verouka.- Rado Juneš, kaplan pri Sv. Juriju ob Ščavnici npr. leta 1949 

ni imel dovoljenja64, težave s prijavljanjem otrok k verouku pa sta vedno izpostavljala 

radgonski župnik Franc Puncer in kaplan Jože Čeh65 .  

V župniji pri Sv. Ani je sicer župnik Šeško Kondrat (sic) konec leta 1946 zaprosil pri 

notranjem odseku za odobritev poučevanja verouka, ampak » ker je navedeni duhovnik 

skrajni reakcionar ter nasprotnik OF mu j bila prošnja odbita «, a se je UDV odločala ali bi 

dali dovoljenje kaplanu Antonu Horoželu, pri isti župniji66 

UDV je glede verouka v šoli oz. v cerkvi nasploh izvrševala v bistvu nalogo,ki je bila 

opredeljena v poročilu UDV o delovanju duhovščine, v 4. točki (» boj za ohranitev verske 

vzgoje…«) ter v 5. točki (» boj za vrnitev izgubljenih pozicij med ljudstvom, predvsem med 

mladino »)67, a ni bila pri tem najuspešnejša. 

Premoženje katoliških župnij v radgonskem okraju je bilo razmeroma skromno. Vsaka 

od 9 župnij je imela osnovno nepremičnino v cerkveni stavbi (Benedikt še tudi podružnično 

cerkev Sv. Trije kralji in Sv. Jurij ob Ščavnici cerkev Sv. Duha na Stari gori), gospodarska 

poslopja. Župnije so ohranile po nacionalizaciji še nekaj zemljiških posesti. 

Agrarna reforma je bila v radgonskem okraju v glavnem zaključena konec leta 1947. 

Devetim župnijam v okraju je bilo razlaščeno 71,7456 ha zemlje (obdelovalna zemlja 44,9897 

ha, pašniki 4,7771 ha, gozdovi 21,1875 ha in ostalo 0,7913 ha), ki je prešla v agrarni sklad 

OLO Gornja Radgona. Ta zemljišča so bila nato razdeljena v celoti med agrarne interesente, 

koloniste in kmečke delovne zadruge68. 

                                                
60 Rd 132 (7.10.1949) 
61 Rd 136 (13.9.1949); Rado Junež (26.7.1912 Kostrivnica- 10.3.1993 Sv. Jurij ob Ščavnici, tu pokopan)  
62 Rd 138 (8.11.1949) in Rd 141 (23.2.1950)  
63 Rd 142 (23.3.1950) 
64 Rd 2619 (8.3.1949) 
65 Rd 192 (30.8.1949) 
66 Rd 3619 (2.12.1946) 
67 Naloge in delo UDV v letih 1945, 1946 in 1947 v Zgodovina organov RSNZ, str. 279 – 280 www.arhiv.gov.si/ 
68 Barbara Bratuša,Dogajanje na vasi v okraju Radgona 1945-1947, Glasilo XVII (2010), št. 1-2, str. 62 
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V župniji Kapela je že od leta 1938 deloval, in se po štiriletnem izgnanstvu v 

Prekmurje leta 1945 vrnil župnijski upravitelj Matija Nemec, ki je bil spomladi 1946 obtožen 

nedovoljenega zbiranja žita,masti in mesa pri vernikih (tim. zbirca). Zaradi neprijave takega 

zbiranja mu pristojni KLO Kapela tudi ni predpisal obvezne oddaje..Vseeno pa » je sam 

špekulativno oddal 20 kg ajde, da si pomiri vest pred ljudstvom, ki je prav tako siromašno in 

ve, da župnik ima zrnja dovolj ».Osumljeni župnik je priznal, da je zbral 1000 kg pšenice, 300 

kg koruze,300 kg ajde ter 900 l vina, mast in meso, dobil pa je tudi od oblasti živilske 

izkaznice za 5 oseb.69 

Ko je lavantinski škofijski ordinariat s škofom (Ivan Jožef Tomažič) postavil Matijo 

Nemca maja 1947 za kapelskega župnika, mu je predal v upravljanje tudi » cerkveno in 

nadarbinsko imovino », ki jo mora upravljati po veljavnih predpisih Cerkvenega zakonika in 

po določbah knezoškofijskega ordinariata iz leta 1865 in Pravilnika za oskrbovanje 

nadarbinskega in cerkvenega premoženja iz leta 1859, za kar se bo moral sestaviti poseben 

zapisnik70. 

Po letu 1945 je sodeloval pri elektrifikaciji vasi, popravil je v vojni zelo poškodovano 

župnišče, načrtoval je vodovodno napeljavo v vasi in » je kot taki napredni gospodar in ima 

ljudstvo za seboj ». Z Državnim posestvom na Kapeli je konec leta 1947 sporazumno 

zamenjal cerkveno zemljišče ob cerkvi » za njemu manj prikladno zemljo »71, čeprav je še v 

začetku leta 1946 po nedeljski maši med verniki pred cerkvijo izvedel uspešno glasovanje 

sebi oz. župniji v prid, da se župnijska zemlja naj ne odvzame in ponudi agrarnim 

zainteresirancem72. 

V začetku leta 1949 je morala župnija odstopiti polovico Salezijanskega doma na 

Kapeli ljudski oblasti, a je še vedno prazen » in nikomur ne prinaša koristi »73. 

Po pobegu župnika Matije Nemca v Avstrijo, 28.2.1949, ki ga je UDV označila, da 

»še do danes ni dognano iz kakšnih razlogov je pobegnil preko granice »74, je cerkev 

samevala, premično premoženje je bilo ogroženo, da bo pokradeno. Na postaji NM v Slatina 

Radencih sta zaprosila cerkvena ključarja Franc Korošec iz Radenc in Janko Kolar iz 

Kobilščaka za dovoljenje, da dobita seznam popisanega inventarja ter tako s pooblastilom 

                                                
69 Rd 0014665 (20.4.1946); izraz » župnijski upravitelj « - duhovnik, ki začasno upravlja župnijo.  
70 Rd 14673 (23.5.1947) 
71 Rd 14675 (20.1.1948) 
72 Rd 14677 (14.1.1946) 
73 Rd 182 (24.6.1949) 
74 Rd 14671 (16.3.1949) 
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NM zavarujeta cerkveno premoženje, ker » je Roškar iz mežnarije vzel ključ in ga še ni dal 

nazaj », za župnika pa ne vesta ali je , kot govorijo tudi ljudje, pobegnil ali pa je zaprt 75. 

V Negovi je v sredini leta 1949 župnija imela še 78 a njiv, 10 a vrta, 78 a vinograda in 

še travnike ter 2 goveji živini in 2 prašiča. Župnija ima poleg cerkve in župnišča še tudi 

cerkveno hišo, v kateri pa so prostori kmetijske zadruge. Vse te nepremičnine so bile v slabem 

stanju in potrebne popravila, a župnik ni dobil zagotovila okrajne oblasti, da bi dobil 

nakaznice za potreben material- cement, apno in strešno opeko76. 

V Cerkvenjaku ima župnija 59 a cerkvenega posestva, 4,48 ha cerkvenega posestva in 

1,26 ha nadarbine ter 16 a škofijske lastnine. Spomladi leta 1948 so tako na cerkveni posesti 

redili 3 goveda,14 prašičev različne starosti in 6 kokoši. Za kuharico (župnikova sestra) in 

deklo (Terezija Holc iz Župetinec) ni plačeval socialne zavarovalnine77. 

Župnija pri Sv. Juriju ob Ščavnici je imela v lasti vinograd (1 ha) v Žitnicah, ki ga 

agrarna reforma ni odvzela, sam kaplan Rado Juneš pa je imel sredi leta 1950 skromne 

premičnine (postelja, omara,pisalna miza in kolo) ter mesečni prejemek okoli 3000 din78.  

UDV je z izvedenim odvzemom cerkvenega zemljiškega premoženja gospodarsko 

osiromašila župnije in dobila še dodatno kontrolo in vpliv nad cerkvijo, vse v smislu » 

Poročila UDV o delovanju duhovščine »iz 3. točke – » boj za ohranitev cerkvenega 

premoženja «79  

Pridobivanje duhovnikov za sodelovanje z UDV je bilo taktično zelo različno. Le 

redki so bili takoj po vzpostavitvi nove oblasti za sodelovanje z OZNO in nato z UDV. Tak 

primer je v okraju bil le župnijski upravitelj in poznejši župnik Matija Nemec na Kapeli, ki je 

bil pristaš in kot je sam zatrjeval član OF že med svojim izgnanstvom v Prekmurju (1941-

1945)80 . Večino sodelujočih duhovnikov pa je UDV pridobila na podlagi tim. 

obremenilnih razlogov (npr. Franca Škofa, duhovnika iz Cerkvenjaka – obremenilni razlog: 

pretepanje otrok pri verouku), dolgotrajnih nagovarjanjih posameznikov in dokazovanju 

njihove moralne vprašljivosti (župnik Rudolf Vahčič-»Marjan » iz Benedikta81 ) in primer 

župnika Franca Puncerja iz Gornje Radgone82. Slednji je bil » vrbovan » 22.11.1947 a » ni bil 

pripravljen dajati pismeno ali ustno poročilo…da bo pa vsakogar prijavil, kateri bo 

nasprotnik našim oblastem. Vrbovan je bil tudi na podlagi priznanja » napak,ki jih je napravil 
                                                
75 Rd 14660 (9.3.1949) 
76 Rd 183 (17.7.1949) 
77 Rd 135 (29.8.1948), poročal je »Potokar Vito » 
78 Rd 2619 in Rd 2611 (29.6.1950)  
79 Zgodovina organov RSNZ, str. 179 - 280 
80 Rd 14674 (11.6.1847) 
81 Rd 7142 do Rd 7147 (25.6.1949), Marija Domik (» Potočnik Milka«),  
82 Rd 7336 (28.2.1949); učiteljica Genovefa Klampfer iz Šratovec 
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v zaporu radi mučenja …ter prikazani material izdaje v času njegovega logorovanja ». 

Najhujši obremenilni razlog pa mu je UDV prikazali glede na izjave križarja Vinka Kovačiča, 

da » je izvršil podpise na križarskih legitimacijah, kot komandir čete, župnik Puncer Franc » 

in da sta o celotni zadevi vedela tudi njegov kaplan Jože Čeh in njegova kuharica, sestra Justi 

Puncer83. 

 

4. 3. 1. UDV in nadzor članov Slovenske ljudske stranke in liberalcev iz 

predvojnega časa 

 

UDV ni imela vpogleda samo v versko razpoloženje prebivalstva, predvsem na vasi, 

ko številni njeni dokumenti84 izrazito versko opredeljujejo posameznike, ampak je pridobila 

tudi podatke za mnoge za pred in medvojni čas v sedanjem radgonskem okraju. 

Dve glavni politični stranki sta bili v radgonskem delu ljutomerskega sreza in samem 

trgu Gornja Radgona v obdobju do 1941, klerikalna oz. SLS in liberalna. V klerikalni skupini 

so bili: Snoj, Hrastelj, Neudauer, Lančič, Husjak, Šantl, dr. Karel Šabec, dr. Franc Breznik in 

duhovščina. V liberalni skupini pa so bili najvidnejši člani:dr. Lenart Boezio, notar Hinko 

Požun, Karel Mavrič, Franc Korošec, Stanovšek, Marjan Jurko in del nameščencev. Za 

medvojni čas UDV ni ugotovila v okraju belogardistične organiziranosti. 

V povojnem obdobju so nekateri poizkušali sodelovati z novo ljudsko oblastjo, pa so, 

kot piše v svojem poročilu sodelavec Klemen » radi zastarele miselnosti kmalu izpadli in so 

že tudi fizično obnemogli (Mavrič, Husjak) »85.  

UDV je izmed omenjenih starojugoslovanskih klerikalcev najbolj zanimalo še vedno 

aktivno delovanja Husjaka, Hrastelja in predvsem Snoja. 

Za Franca Husjaka, ki je bil rojen 20.11.1892 leta v Ljutomeru in je bil zaposlen kot 

ekonom pri vinarski zadrugi v Gornji Radgoni, je UDV zbrala naslednje podatke : v 

predvojnem času je bil klerikalec,aktivni sodelavec ministra Snoja, posebno na zadružni 

podlagi. V letu 1940 je bil ob obisku v Radkersburgu/Radgoni od nacistov interniran, 

obdolžen špijonaže in odveden v zapore v Gradec in pozneje v Berlin. Iz zaporov se je vrnil 

šele 1942 leta. Med nemško okupacijo je bil pod stalnim nadzorom gestapa, simpatiziral je z 

                                                
83 Rd 14505 (30.8.1948) 
84 Npr. 38 dokumentov, ki izrazito versko opredeljujejo posameznike različnih slojev prebivalstva  
85 Rd 0001520 (13.5.1949); poročal je sodelavec » Klemen » 
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OF in jo tudi podpiral. V času tega poročila je bil član KNO Radgona, » vendar se z današnjo 

linijo ne strinja popolnoma. Je pristaš linije ministra Snoja in njemu popolnoma privržen »86. 

Jože Hrastelj je bil rojen 1.3.1898 v Zagorju ob Savi, pred vojno je bil več let vodja 

JRZ (Jugoslovanska radikalna zajednica) v Gornji Radgoni, kjer je bil veletrgovec. Med vojno 

je bil z družino izseljen na Hrvaško, a se je kmalu preselil v Ljubljano. In bil zaposlen v 

podjetju Emona ter kot upravnik v usnjarni Lavrič. Njegov starejši sin Jože je bil dober 

prijatelj Marjana Snoja, sina bivšega ministra. Leta 1947 je pobegnil v Avstrijo in se pozneje 

preselil v Vel. Britanijo. Oče Jože Hrastelj se je po vojni vrnil v Gornjo Radgono,odprl 

trgovino, ki pa jo je leta 1947 predal pod upravo okraja, sam pa se je zaposlil pri upravi 

krajevnih podjetij. Kmalu nato je prevzel funkcijo direktorja okrajnih opekarn v Gornji 

Radgoni. V letu 1945, ko je prihajal bivši minister Snoj v Gornjo Radgono se je opažala 

Hrasteljeva klerikalna politična aktivnost, ki pa je po aretaciji Snoja in brata duhovnika v 

Ljubljani, popolnoma prenehala. UDV ga je ocenila, » da je zelo previden in ni opaziti 

nasprotnega delovanja ter da je pri ljudeh priljubljen in ima ugled » ter opazila, da se druži z 

Francem Husjakom in Francem Stanovšekom, knjigovodjem na državnem posestvu v Gornji 

Radgoni87.  

Nek drug dokument OZNE je Hrastelja, ki je bil avgusta 1945 delegat ministrstva za 

bivša občinska podjetja, označuje za sodelavca Snoja, ko je le-ta pred vojno živel v Gornji 

Radgoni,člana Orlov, po preselitvi v Gornjo Radgono 1928, ko si je kupil hišo od neke 

klerikalne zadruge in postal trgovec. Kljub njegovi veliki predanosti gospodarskemu delu v 

kraju in okraju in » informatorji, ki ga že dalj časa zasledujejo na njem nič slabega ne morejo 

opaziti…a ne moremo zanj garantirati, da bi bil 100 % siguren »88 

 

4. 3. 2. OZNA in UDV ter njun odnos do političnega delovanja Franca Snoja 

 

Pooblaščenstvo OZNE za okraj Radgona je podrobno spremljalo delovanje in bivanje 

ministra za promet Franca Snoja v Gornji Radgoni v jeseni 1945. Na njegov prihod v Gornjo 

Radgono konec septembra 1945 se je OZNA dobro organizirala in postavila tri informatorje , 

v gostilno Hibler, trgovino Jožeta Hrastelja in pri Francu Husjaku. Snoj je med drugim 

obiskal tudi Franca Režonja, sekretarja odbora OF v Vratji vasi v Apaški dolini,»starega 

klerikalca«, ki se je ponudil ministru, da bo pomagal, da bo le-ta izvoljen za poslanca v 

                                                
86 Rd 0007408 (nedatirani dokument, a po vsebini iz leta 1945) 
87 Rd 14602 (nedatirani dokument, a po vsebini iz leta 1945) 
88 Rd 14597 (7.8.1945); Pooblaščenstvo OZNE za okraj Radgona Okrožnemu načelstvu OZNE v Mariboru 
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narodno skupščino na novembrskih volitvah 1945 v radgonskem okraju. Informatorji pri 

raziskovanju posledic Snojevega obiska v radgonskem okraju niso bili posebej uspešni, saj so 

izvedeli le pri Husjaku, » da v našem okraju najbrž ne bo kandidiral…in je o Snoju vse tiho 

»89. 

Franc Snoj je bil rojen 28. januarja 1902 v Toplicah pri Zagorju, umrl 22. aprila 1962 

v Ljubljani. Aktiven je bil že v deklaracijskem gibanju 1917/1918 ter po vrnitvi iz 

jugoslovanske vojske, postal leta 1924 pomožni knjigovodja pri Posojilnici v Gornji Radgoni 

ter kmalu pozneje prevzel knjigovodstvo pri Gospodarski zvezi. Leta 1927 je postal tajnik 

krajevnega odbora stranke SLS, naslednje leto pa član okrajnega odbora stranke. Kot tajnik 

krajevnega odbora stranke je po občinah radgonske župnije organiziral strankine odbore, 

naredil sezname članstva in pritegnil k delu predvsem mladino.. Leta 1928 je radgonska 

posojilnica zašla v krizo. Vodenje je prevzel Snoj z nalogo, da izvede sanacijo. Od delovanja 

posojilnice je bilo odvisnih 800 članov – kmetov, ki so imeli hipoteke na svojih posestvih, ki 

bi jih najverjetneje pokupili Nemci, kar bi imelo posledice v gospodarskem in nacionalnem 

pogledu. Ko je dosegel, da je banska uprava v Ljubljani podprla sanacijo posojilnice s 3 

milijoni dinarjev je Snoju ugled in vpliv v kraju in celem ljutomerskem okraju porasel. Zaradi 

podtalnega delovanja stranke v času diktature je bil celo kaznovan denarno in z zaporno 

kaznijo. Na volitvah 11. decembra 1938 je na listi JRZ kandidiral v ljutomerskem okraju, se 

spopadel s štirimi protikandidati, prepričljivo zmagal in postal poslanec narodne skupščine v 

Beogradu ter kmalu postal minister brez listnice v vladi Milana Stojadinoviča, minister je bil 

tudi v naslednji Cvetkovičevi vladi. Aprila 1939 je v Snojevem volilnem okraju, v okolici 

Gornje Radgone, prišlo do nemirov, ki so jih zanetile skupine nacistično usmerjenih 

demonstrantov. Ko so se demonstracije ponovile še drugi dan, jih je oblast odločno razbila. 

Ujeli so nekaj vodij, preostali pa so se rešili z begom čez mejo v Avstrijo. V novi vladi 

Cvetkovič- Maček ni bil več minister in se je vrnil v Gornjo Radgono ter prevzel staro službo 

pri Posojilnici v Gornji Radgoni Pred tem je že bil do leta 1938 podpredsednik Gasilske zveze 

Jugoslavije,s pomočjo dr. Korošca pa je od 1938 do 1941 bil predsednik Oktobra 1940 se je 

na povabilo bana Natlačna preselil v Ljubljano saj je tam vodil. Prevod – Prehranjevalni 

zavod Slovenije. Po smrti dr. Korošca, decembra 1940, je postal podpredsednik JRZ, a se je 

pokazala razcepljenost v nekdanji SLS.  

Napad Nemčije na Jugoslavijo je Snoj doživel v Beogradu in ker je med 

bombardiranjem Beograda izgubil življenje dr. Franc Kulovec, ga je v vladi generala 

                                                
89 Rd 14598 (1.10.1945); Pooblaščenstvo OZNE za okraj Radgona Okrožnemu načelstvu OZNE Maribor 
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Simoviča nadomestil Snoj kot minister brez listnice. Iz Nikšiča se je vlada umaknila v grčijo, 

nato v Egipt ter Palestino. Z delom vlade se je umaknil v ZDA in se zapletel v spor s patrom 

Kazimirom Zakrajškom, 90 ki je tam propagiral samostojnost Slovenije, a Snoj je zagovarjal 

enotnost Jugoslavije. Po neuspeli misiji novembra 1941 v Londonu, se je vrnil v ZDA in tam 

aktivno sodeloval s slovenskimi izseljenci. Aktiven je bil tudi v Jugoslovanskem 

informacijskem centru v New Yorku, ki ga je ustanovila jugoslovanska begunska vlada po 

zgledu zavezniških vlad. Najpomembneje za Snoja je bilo, da je zvedel., da so se partizani v 

Jugoslaviji borili proti okupatorjem, čeprav sam ni odobraval komunistične revolucije. 

Razmišljal je o odstopu s položaja ministra v kraljevi vladi.,ga poslal dr Kreku v London, a ga 

ta ni posredoval naprej in je zato ostal minister do konca leta 1942, ko se je spremenila 

begunska vlada. Spomladi 1943 je odšel v London, se tam družil z dr. Izidorjem Cankarjem in 

Alojzem Kuharjem. Snoj se je prek Barija v Italiji avgusta 1944 vrnil v Jugoslavijo, na otok 

Vis , se tam sestal s Titom ter končno prispel v Črnomelj 15. septembra 1944. ter do 

osvoboditve ostal v bazi 20. v Kočevskem Rogu. Na osvobojenem ozemlju se je posvetil 

pisanju govorov, nekaj jih je tudi sam prebral. na radio. Namenjeni so bili domobrancem, ki 

jih je pozival, da naj izstopijo iz domobranskih vrst in se priključijo partizanom91. 

Snoj je v prvi narodni vladi Slovenije, maja 1945, postal minister za lokalni promet. 

Opozicijska organiziranost novi oblasti Snoju ni uspela in njegovi somišljeniki (Črtomir 

Nagode,Ljubo Sirc, Boris Furlan in drugi) so sicer poizkušali z opozicijsko mrežo po 

Sloveniji.  

Snoj je prevzel pobudo za Štajersko, kjer se je zanašal na svoje predvojne zaupnike in 

prijatelje iz SLS. Končno pa se je odločil, da bo kandidiral na listi OF in je potem bil 11. 

novembra 1945 tudi izvoljen v zakonodajno skupščino.  

Konec julija 1947 ga je nova oblast aretirala ter mu v obtožnici avgusta v šestih točkah 

očitala predvsem sodelovanje z Nagodetovo skupino,sodelovanja z vohunskimi 

organizacijami in podpora pri njihovem delu, širjenje sovražne propagande in podobno. Na 

tim. Nagodetovem procesu avgusta 1947 je bil Snoj obsojen na sedem let zapora s prisilnim 

delom, izpuščen pa je bil po štirih letih92. 

Tako se je končala zelo bogata politična kariera Franca Snoja, ministra jugoslovanskih 

vlad in povojne slovenske vlade. Njegova usmerjenost k organiziranju opozicije KP je bila v 

                                                
90 Darko Friš, Korespondenca Kazimirja Zakrajška, O.F.M. (1928-1958); Viri Arhivskega društva Slovenije 
1995 in Matjaž Klemenčič, Pregled raziskovanja slovenskega izseljenstva v ZDA, razprave in gradiva, Ljubljana  
2006/št .48 - 49, str. 81-99 
91 Andrej Hudomalj, Ministrovanje ministra Franca Snoja, Članki in razprave, Arhivi 27 (2004), št.1, str 129. 
92 Boris Mlakar, Snoj Franc, ES 12, Ljubljana, 1998, str .98 - 99 
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takratnih razmerah obsojena na neuspeh, kljub temu, da je bil Franc Snoj človek 

kompromisa93.  

S predstavljeno vsebino delovanja UDV se je pokazal njen odločilen in močan vpliv 

na katoliško cerkev, njene duhovnike in vernike saj se je gradil enostrankarski družbeno-

politični sistem z KP na čelu, kjer ni bilo prostora za organiziranje drugače mislečih 

posameznikov in skupin. Katoliška cerkev je v očeh nove oblasti še vedno tudi imela madež ( 

belogardizem ) iz obdobja NOV in je za oblast bila vedno okarakterizirana za reakcionarno, 

konzervativno in prozahodno usmerjeno institucijo, njeni duhovniki pa so bile tudi žrtve 

številnih sodnih procesov 94. 

                                                
93 Andrej Hudomalj, Ministrovanje ministra Franca Snoja, Članki in razprave ,Arhivi 27 (2004), št. 1, str. 121 – 
130, in Prispevki h gradivu za zgodovino delovanja emigrantske vlade v teku druge svetovne vojne ,Delo,16.4 
do 2.6.1998 in Franc Snoj, Spomini člana emigrantske vlade v :Delo , št.88-125 (16.4.-2.6.1998) 
94 Griesser Pečar Tamara, Cerkev na zatožni klopi, Sodni procesi, administrativne kazni, posegi ljudske oblasti » 
v Sloveniji od 1943 do 1960, Ljubljana 2005 
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4.4. Evangeličanska cerkev in UDV 
 

Apaško polje je bilo dokaj skromno poseljeno z osebami, ki so v popisih prebivalstva 

izpričale, da so evangeličaniže pred koncem19. stoletja1, močneje pa po koncu Avstro -Ogrske 

monarhije, oziroma v obdobju med obema svetovnima vojnama. 

Tako je v letu 1931 po rezultatih popisa prebivalstva v tedanji občini Apače, ki je imela 

4954 prebivalcev, živelo 199 evangeličanov ali 4,33 % prebivalstva; Apače 36, Črnci 14, 

Drobtinci 9, Grabe 5, Konjišče 19, Lutverci 8, Plitvica 7, Plitvički Vrh 8, Podgorje 1, Segovci 

27, Vratja vas 1, Žepovci 36, Žiberci 27, Trate 1 ter v ostalih krajih na gornjeradgonskem 

območju: 104 evangeličani (Črešnjevci 1, Gornja Radgona 24, Hrastje-Mota 3, Ivanjci 8, 

Kraljevci 3, Murščak 3, Očeslavci 6, Okoslavci 7, Orehovci 2, Police 1, Radenci 5, Rihtarovci 

16, Sveti Jurij ob Ščavnici 4, Ščavnica 14, Šratovci 1, Terbegovci 1 in Zbigovci 5) 2 . Tako so 

bili skupaj na obravnavanem območju 303 evangeličani, oziroma dve tretjini na apaškem in 

tretjina na gornjeradgonskem območju. 

Prebivalci, ki so se opredelili za evangeličane na Apaškem območju v obdobju med 

obema vojnama so bili v večini prekmurski priseljenci že pred in predvsem po prvi svetovni 

vojni. V Prekmurju so prodali svoja posestva, pa tudi povratniki iz Amerike so s 

privarčevanimdenarjem kupili posestva na Apaškem polju. 

Tako je v letu 1929 dozorela želja po ustanovitvi evangeličanske občine. Ustanovljena je 

bila 1.11.1929 evangeličanska samostojna verska občina Apače. V letu 1931 so kupili 

stanovanjsko hišo bivšega šolskega upravitelja (Schaub) z 1,5 ha zemljišča v Apačah. 

Stanovanjsko hišo so preuredili v molilnico, ostali del zemljišča pa v lastno pokopališče. Za ves 

ta projekt se je apaška verska občina zadolžila z najemomposojilom pri Občinski hranilnici v 

Murski Soboti za 220.000 dinarjev. Vračanje posojila je bila velika obremenitev za cerkev, ki je 

štela okoli 300 članov. Pred letom 1941 sta bili le dve nemški družini v apaški evangeličanski 

skupnosti, ena pa 

                                                
1 Special- Orts Repertorium für Steiermark, za popise 1880,1890,1900 in 1910;le 8 oseb v sodnem okrajuMureck  
/Cmurekin50v sodnem okrajuRadkersburg /Radgona; na apaškem območju: Lešane 1, Plitvički Vrh 1, v  
letu 1880 ,leta 1890 :16 oseb v sodnem okrajuMureck /Cmurek ) ter 134 v sodnem okraju Radkersburg  
/Radgona; Apače 1,Lešane 1, Lomanoše 3 inŽepovci 3, leta 1900:v sodnem okraju Mureck /Cmurek le 18  
, v sodnem okrajuRadkersburg /Radgona 156 od tega Apače 2, Črnci 3, Lutverci 2 in Žepovci 2 osebi; ter v letu  
1910 : v sodnemokraju Mureck /Cmurek 35 oseb, na apškem območju le Trate 7 oseb, v sodnem okraju  
Radkersburg /Radgona 665 oseb od tega na apaškem območju le Črnci 7, Lešane 11, Lomanoše 1, Plitvica 1  
Plitvički Vrh 4 inŽepovci 12 oseb. 
2Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. marta 1931. godine, Beograd,1937, str. 23-27  
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Je bila družina izseljena v letu 1946, druga pa se je umaknila že med drugo svetovno 

vojno v Nemčijo. Nemci so v letu 1941 izselili med drugim tudi 13 evangeličanskih družin, v 

Bosno in na Hrvaško, a so se vsi, razen dveh oseb (ena je na Hrvaškem bila ubita, druga je tam 

umrla 1945) vrnili. V obdobju nemške okupacije je bila apaška cerkev priključena k 

mariborskemu evangeličanskemu senioratu, po letu 1945 pa nazaj k prekmurskemu 

evangeličanskemu senioratu v Murski Soboti3. 

Delovanje apaške evangeličanske cerkve je povezano od samega njenega začetka z 

evangeličanskim duhovnikom Zoltanom Kerčmarjem. Rojen je bil 30. maja 1902 v Križevcih na 

Goričkem (Prekmurje). Osnovno šolo je obiskoval v domačih Križevcih, meščansko šolo pa v 

Murski Soboti od 1913. Bil je začasni administrator pri notarju v Križevcih. Izredno je dokončal 

gimnazijo in se pri očetu še izučil za krojača. Domači evangeličanski duhovnik Vladimir Darvaš 

ga je vzpodbudil za študij na protestantski šoli na Koroškem v Avstriji, od koder se je po dveh 

letih vrnil v domači kraj. Leta 1932 je opravil izpite za evangeličanskega duhovnikain bilo 

prefekt v evangeličanskem dijaškem domu v Murski Soboti z mesečno plačo 600 din. Pomagal je 

tudi pri duhovniških delih v Martjancih in Apačah4. 

Junija 1932 je kot mlad evangeličanski duhovnik začel najprej pomagati apaški cerkvi ob 

nedeljah, potem pa naslednje leto, po preselitvi konec oktobra, prevzel v celoti v upravljanje 

evangeličanskoobčino v Apačah. Leta 1934 se je poročil,rodili so se mu trije otroci,sinova (1935 

in 1939) ter hči (1942).Med tednom je poučeval verouk na šolah v Apačah,Stogovcih,Sveti Ani, 

Radencih in na meščanski šoli v Gornji Radgoni,saj ga je za ta dela (honorarni katehet) 

imenovala banska uprava iz Ljubljane. 

V času nemške okupacije je sicer deloval še naprej kot evangeličanski duhovnik, 

premoženje evangeličanske občine je bilo zaplenjeno in šele po večkratnih intervencijah višjih 

evangeličanskih cerkvenih oblasti, ji je bilo premoženje vrnjeno. Bil je ostro kontroliran od 

nemških oblasti; dobil je izkaznico nemškega varovanca ( » Schützangehöriger«) ter 1. julija 

1943 še zeleno karto » Steierischer Heimatbunda «.Plačo je dobival iz evangeličanskega Višjega 

cerkvenega sveta z Dunaja, saj so imeli v priključeni Avstriji evangeličanski duhovniki svoje 

mesečne plače urejene strogo centralistično. Po prijavi nekega apaškega evangeličanskega 

vernika 1944, da poučuje, mašuje in pridiga v slovenskem jeziku, je v začetku leta 1945 izgubil 

plačo in do konca vojne preživljal sebe in družino predvsem s čebelarstvom, bil pa je prisilno 

pritegnjen k administrativnemu delu v apaškem » Volkssturmu ». 
                                                
3Arhiv Republike Slovenije( v nadaljevanju ARS oz. Rd); Referat o evangeličanski veroizpovedi v Prekmurju Rd 
27,28 (19.2.1949) 
4Zoltan ali Zlatko Kerčmar, rojen 30.5.1902,Križevci na Goričkem -umrl 10.8.1962, pokopan v Apačah 
Življenjepis ,Rd3 in Rd 4 (4.2.1948) 
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Po nemški kapitulaciji je bil vključen takoj, na pobudo partizana Leopolda Sukiča iz 

Podgrada,z aktivistoma Bogovičem in Budjo, v delo OF. Bil je vključen v Narodno zaščito in 

postal prosvetni referent v OF. Organiziral je mladino, petje partizanskih pesmi, knjižnico in 

pomagal v administraciji v krajevnem odboru, dokler se niso vrnili slovenski učitelji in prevzeli 

te kulturno-prosvetne naloge., sam pa je še naprej strokovno vodil čebelarsko in lovsko društvo v 

Apačah5. 

Javno tožilstvo za okraj Radgona je 7. februarja 1948 dobilo predlog pooblaščenstva 

uprave državne varnosti za radgonski okraj, da je bil Zlatko Kerčmar priprt po nalogu 

pooblaščenstva UDV za radgonski okraj, » ker je blatil ter propagiral v javnem lokalu proti naši 

ljudski oblasti » Aretirali so ga organi UDV za okraj Murska Sobota 3.2.1948 ter ga predali 

radgonski UDV 5.2.1948. Prijavilasta ga Janez Rituper,poverjenik za finance pri OLO Murska 

Sobota in Ernest Olas, uslužbenec OLO M. Sobota, po živahni popoldanski debati v mestnem 

podjetju, gostilni» Turist « v Murski Soboti6. 

Po priprtju v Gornji Radgoni je bil Zlatko Kerčmar verbovan (pridobljen) za sodelovanje 

z UDV dne 10.2.1948 ter registriran 10 dni kasneje kot informator (šifra 1a) s številko 13810. 

Dobil je tajno ime sodelavca UDV -» Matej «. UDV mu je zadala dve nalogi, ki ju je vestno 

izpolnil in sicer:UDV je posredoval originalni » Zapisnik konference višjega foruma njegovega 

evangelijskega posvetovanja » in » Referat o evang. cerkvi evangeličanske veroizpovedi v 

Prekmurju » 7. 

Kot dober poznavalec razmer na Apaškem polju in kot evangeličanski duhovnik se je 

veliko gibal po terenu, obiskoval ljudi na domovih in pri tem za UDV v Gornji Radgoni 

podrobno pisno poročal o njihovem političnem prepričanju in odnosu do ljudske oblasti .in svoja 

poročila podpisoval kot Matej. Poročal je, da so ljudje nezadovoljni z visokimi davki,obvezno 

oddajo, zaplembami in prisiljevanja za vstop v zadruge, saj je kmet tradicionalno navezan na 

zemljo. Poročal je, da so prebivalci Apaškega polja skeptični do gradnje zadružnih domov, saj » 

s tem se kmetje preobremenjujejo s plačili ».Poudaril pa je, da so z oblastjo bolj zadovoljni 

delavci in nepreskrbljene osebe » in kažejo večjo voljo za žrtvovanje, vdanost in sodelovanje »8 . 

V sredini decembra 1948 je bil na sedežu murskosoboškega seniorata konferenca, o kateri 

je poročal » Matej »; na konferenci so razpravljali o verskih zadevah.,saj so zbrani poslušali 

poročili seniorja Lutharja in blagajnika Vendelina Lipaja ter e seznanili o uradnem odstopu 

                                                
5Rd 5 (17.2.1948); o evangeličanski cerkvi v Apačah :»50 let evangeličanske verske skupnosti vApačah » 
v Evangeličanski list, 8/1978/79, št. 10 in Trden grad je naš gospod Bog(TV Srk-11*si (1.5.2009) 
6Rd 6 84.2.1948)inRd 13 (7.2.1948,št. 145/48); namestnik šefa pooblaščenstva podporočnik Franc Šoba  
7Rd 27 in Rd 34-36 
8Rd 29 (11. marec 1948) 
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seniorja in o razpisu novih volitev do konca januarja 1949. Sprejeli so tudi sklep, da bodo 

izdajali » Evangelijski Verski Poročevalec » Za člana uredniškega odbora je bil imenovan tudi 

Zlatko Kerčmar9.  

Kerčmar je najpodrobnejše poročal UDV o razmerah med kmečkim prebivalstvom v 

Apaški dolini v začetku leta 1949, ko so postajale vedno hujši problem kraje živine pri kmetih v 

Črncih in Žepovcih. Na obiskih pri ljudeh, kamor se je odpravil v času kmečkega praznika 

(koline) so mu dokaj nazaupljivo namigovali na morebitne tatove (cigani iz Konjišča, tatovi iz 

Avstrije ali celo vojaki iz stražnice KNOJ v Konjišču)10. 

Glede na bližino državne meje z Avstrijo je UDV naročila Kerčmarju, da poroča o ljudeh, 

ki imajo sorodnike v Avstriji. Ta je sestavil natančen seznam za 17 družin - iz Apač (6 družin: 

Šandor Feliks, Peterka Ana, Maser Kristina,Štajer Ferdinand, Vrečič Marija in Hamer Ivan ) 

Segovc (2 družini: Temlin Miha in Škrilec Franc), Lutverc (2 družini: Novak Miha in Vrečič 

Ivan), Lešan (1 družina: Črnko Franc), Črnc (2 družini: Kuronja Franc in Konrad Fridl), Žepovc 

(2 družini:Kiselak Ivan in Sever Ana) , Žiberc (1 družina:Barbarič Franc) in Janhove (1 družina: 

Ferk Anton) in ga posredoval UDV v Gornjo Radgono. Seznam je dokaj natančen s podatki za 

posamezne družine in jih je lahko pridobil samo s skrbnim terenskim delom med prebivalstvom 

in deloma iz svoje duhovniške službe. K omenjenemu seznamu je dodal za vsako družino še 

podrobne podatke. Družine so imele izseljene sorodnike v Radkersburgu /Radgona, Grazu 

/Gradec, po ostali Avstriji in v Nemčiji. Za vse predstavljene domače družine na Apaškem polju 

ob koncu navaja, da so z novo ljudsko oblastjo nezadovoljne,saj » povsod se sliši kritika, 

godrnjanje in porekanje, itd…«. Za te ljudi ugotavlja, da » so starokopitni,ne morejo in nočejo 

razumeti novega časa….njih stari egoizem se noče prilagoditi k novemu socijalizmu. Vse bi radi 

imeli in nič dali. Želijo si stare dobe nazaj…, kritizirajo pomanjkanje industrijskega blaga in se 

bojijo nove vojne«. V poročilu je omenil, da so » kolonisti in borci še skoro hujši kot pa 

domačini, ki se v javnosti itak ne upajo tako kakor oni ».Da se bodo zadeve uredile, kot je 

zapisal, « bo trebalo mnogo pouka,dokaza, potrpežljivosti in žrtvovanja«11. 

Kerčmar je UDV poročal tudi o imenih funkcionarjev med nemško okupacijo Apaške 

doline, ki pa so bili obsojeni, izseljeni ali pobegli že leta 194512 

                                                
9Rd 48-50 (16.12.1948) 
10 Rd 51-52 (14.1.1949) 
11 Seznam prebivalcev, ki imajo sorodnike v Avstriji, Rd 53-58 (april 1949) 
12 Rd 68 ; Kern Jožef , trgovec iz Lutverc, Tomaž Simenčič, župan Apač iz Lutverc, Pajdaš Oton, upravnik  
veleposestva v Črncih, ki je vodil gospodarski odsek in prehrano, kmeta Hanžekovič Jožef iz Lutverc in  
Kolmanič Rihard iz Segovc, ki sta bila komandirja Volkssturma, ključavničar Markovič Ivan iz Apač in Šturcer  
Ivan, kmet iz Apač, oba člana NSDAP in oba že l945 aretirana in obsojena. Ter Probst Franc, matičar iz Lutverc.  
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Spomladi 1949, po rednem letnem finančnem zboru evangeličanske verske občine v 

Apačah, je Kerčmar podal natančno oceno o političnem razpoloženju med prebivalstvom Apaške 

doline; kmetje so zelo nasprotovali zadružništvu, saj so smatrali, da kmetijske obdelovalne 

zadruge ne pridelajo več kot zasebni sektor, da so obvezne oddati manj pridelkov kot zasebni 

kmetje ter da jih » mnogo naseljenih kranjskih kolonistov » dodeljena posestva in se vračajo v 

svoje domače kraje, samo da bi izognili prisiljevanju za vstop v zadruge. Posebej se je pojavljalo 

nezadovoljstvo med bivšimi borci. Mnogi so se odločili in so se raje zaposlili na državnem 

posestvu ali bi pa želeli oditi v tovarne. Glede razumevanja mednarodnih dogodkov je bilo 

prebivalstvo v stalnem strahu pred izbruhom nove vojne. Prebivalstvo je v splošnem odobravalo 

politiko Jugoslavije do Sovjetske zveze oz. do pritiska držav kominforma. Med ljudmi se je celo 

pojavljalo prepričanje, da vidijo » v taki politiki že konec komunizma in pridruženje Tita k 

zapadnemu bloku »13. 

Zoltan Kerčmar (» Matej «), je za UDV za okraj Gornja Radgona posredoval veliko 

uporabnih podatkov o političnem razpoloženju ljudi na izrazito agrarnem območju Apaškega 

polja ter o povezanosti ljudi z obeh bregov reke Mure in o ilegalnih prehodih meje. Za UDV je 

bil uporaben in zanesljiv informator, saj je njegova cerkvena občina imela sicer le okoli 1 % 

prebivalcev okraja, a so vsi ti ljudje - verniki živeli za novo oblast in UDV v občutljivem 

obmejnem območju. 

Kako so bila njegova poročanja objektivna UDV ni posebej preverjala. Iz drugih 

dostopnih virov pa lahko vidimo, da je ob poročanju o predvojnem stanju v evangeličanski 

občini Apače opredvsem finančnih zadevah (višina najetega posojila, darovi organizacij in 

posameznikov) izpustil ali prikazal celo napačno v časopisu Düševni list. To je bil prekmurski 

evangeličanski mesečnik, ki je izhajal od 20. decembra 1922 do 20 novembra 194114.  

Odnos komunističnega režima do evangeličanske cerkev na Apaškem polju je bil v 

primerjavi z katoliško cerkvijo nekoliko drugačen. Milejši odnos je nedvomno izhajal iz dejstva, 

da je evangeličanska verska skupnost predstavljala le slab odstotek prebivalstva v okraju., v 

primerjavi s katoliško skupnostjo, kateri pa je pripadala večina prebivalstva. 

                                                
13Rd 70(april 1949); poročal je » Matej » 
14Düševni list,(20,6,1934) str. 69 (banska uprava ; 5.000 din), in Düševni list (20.10.1934),str. 109 (podpora  
14.176 din raznih darovalcev); o vseh virih glej Düševni list, letniki 1931 - 1940 in Franc Kuzmič, Časopisje 
raznih strank v Prekmurju ; zbornik soboškega muzeja 1,Murska sobota 1991, str.75 - 88 
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5. Organiziranje UDV v okraju Gornja Radgona 
 

5. 1. Organizacijska struktura UDV  
 

Po drugem zasedanju AVNOJ, 29. novembra 1943 v Jajcu, je bilo ustanovljeno 

poverjeništvo za notranje zadeve, katerega pristojnosti so bile vse zadeve javne in državne 

varnosti. Tudi v Sloveniji se je na drugem zasedanju SNOO, februarja 1944, preimenoval v 

SNOS ter med drugimi odseki ustanovil tudi odsek za notranje zadeve, ki je prav tako v svoji 

organizaciji zajel vse delo javne in državne varnosti. Vse to se je seveda dogajalo v vojnih 

razmerah v Jugoslaviji, v Sloveniji pa je bila prav Štajerska specifična v izgrajevanju nove 

komunistične oblasti1. 

13. maja 1944 pa je bil z navodilom vrhovnega komandanta NOV in POJ2 in 

poverjenika za narodno obrambo, maršala Josipa Broza - Tita ustanovljen Oddelek za zaščito 

naroda (OZNA). 18. maja 1944 je OZNA, katero je vodil kot njeni prvi načelnik Aleksander 

Ranković3, razposlala navodila vsem glavnim štabom oz. centralnim komitejem KPJ. 

Organizacijsko je OZNA v tistem času imela štiri odseke: prvi odsek (obveščevalni), drugi 

(kontraobveščevalna služba), tretji (kontraobveščevalna služba v vojski) in četrti (statistično – 

tehnični)4.Določeno je bilo, da je imel vsak odsek oddelka na terenu šefa, namestnika in 

potrebno število pomočnikov5. 

15. avgusta 1944 je bil s Titovim ukazom ustanovljen KNOJ, ki je imel nalogo 

zavarovanje zaledja partizanskim enotam in vzdrževanje reda na osvobojenem ozemlju6. 

OZNA je lahko po potrebi uporabila tudi enote KNOJ za svoje delovanje. Tako je bila v 

Sloveniji formirana II. divizija KNOJ7. Vodstvo OZNA do maja 1945 sta v Sloveniji 

                                                
1 AVNOJ (Antifašistično vječe narodnog oslobodjenja Jugoslavije),SNOO (Slovenski narodnoosvobodilni 
odbor),  SNOO,S (Slovenski narodnoosvobodilni svet) 
2 NOV in POJ (Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije) 
3 Aleksander Ranković (28.11.1909 Draževac – 20.8.1983 Dubrovnik); Po ustanovitvi OZNA (13.5.1944) je 
postal njen načelnik. Bilo je minister za notranje zadeve FLRJ do 1966, ko je bil politično odstranjen in izključen 
iz KPJ primerjaj: Jože Pirjevec, Tito in tivariši, Ljubljana 2011 
4 Jože Pučnik (ur.), Iz arhivov slovenske politične policije, Ljubljana 1996, 25-29 (v nadaljevanju: Iz arhivov) in  
Arhiv Republike Slovenije, Fond Zgodovina organov RSNZ in varnostno obveščevalnih služb (1941-1951),  
www.arhiv.gov.si/zgodovina..../  
5 Primerjaj: Ljuba Dornik Šubelj, Vloga OZNE za Slovenijo pri prevzemu oblasti 1944-1946, disertacija na 
oddelku za zgodovino FF Univerze v Mariboru, 2009 
6 KNOJ (Korpus narodne obrambe Jugoslavije) 
7 Iz arhivov,41-42; KNOJ (Korpus narodne obrambe Jugoslavije) 
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predstavljala načelnik Ivan Maček – Matija8, na Štajerskem pa načelnik Matija Maležič – 

Ciril9. 

Z zmago nad okupatorji v maju 1945 se je pred mlado nastajajočo državo postavila 

glavna naloga kako ohraniti nastajajoči komunistični režim. To nalogo je med drugim imela 

prav OZNA saj je morala skrbeti za likvidacijo ostankov okupatorskih, belogardističnih, 

domobranskih in drugih skupin in skrivačev, preprečiti špijonsko in intervenistično delovanje 

emigracije predvsem z zahodnimi obveščevalnimi službami, zavarovati pred tujo agenturo 

organe oblasti, državne uprave in važne gospodarske organizacije ter utreti in izpopolnjevati 

svojo lastno organizacijo. OZNA je predvsem s preventivnimi ukrepi zelo uspešno opravljala 

svoje delo. 

Po prihodu OZNA v Ljubljano je imela sedež v prostorih bivše banke Slavije. Začela 

je utrjevati organizacijo po vsej Sloveniji. Nastali so okrožni oddelki OZNA v 

Ljubljani,Mariboru,Celju,Novem mestu, Trstu in Gorici ter v sredini junija 1945 okrožna 

OZNA za » Vzhodnoprimorsko okrožje » , s sedežem v Ajdovščini, 

OZNA se je organizacijsko kar velikokrat spreminjala. Spremembe so nastajale zaradi 

specifične problematike, ki je bila v raznih obdobjih (npr. bande, zavarovanje gospodarstva) 

ali zaradi prilagajanja novim upravnopolitičnim ureditvam v republiki Sloveniji. Tako je npr. 

III. odsek OZNA obstajal od ustanovitve do maja 1945 in je ostal po tem času še v 

jugoslovanski vojski. Leta 1945 je OZNA formirala novi III. odsek, ki pa se je ukvarjal 

izključno z rekonstrukcijo in obdelavo podatkov nemške obveščevalne službe, predvsem 

gestapa. Konec leta 1947 pa je imel omenjeni III. odsek v svojem področju obdelavo vseh 

tujih obveščevalnih služb, mejo in tujski promet.  

Ob koncu leta 1945 je bila OZNA organizirana takole: načelstvo (načelnik Ivan Maček 

– Matija), šest odsekov , personalni odsek, odsek za zveze, odsek za šifre, saniteta,centralni 

zapori, vodstvo šole, taborišče Begunje, štab za repatriacijo in ekonomsko- upravni odsek.  

V mariborskem okrožju je OZNA imela konec leta 1945 naslednjo strukturo: 

načelstvo (načelnik Vladislav Majhen- Ranfl)10, II.,IV.,V. in VI. odsek, preiskovalni odsek, 

                                                
8 Ivan Maček – Matija ali Angelo (28.5.1908 Spodnja Zadobrova – 1.4.1993 Ljubljana); politični delavec, 1930  
sprejet v KPJ, v Sovjetski zvezi od 1935-1937, zaprt v Sremski Mitrovici (1938) , od tu pobegnil avgusta 1941 
na  
Fruško goro k partizanom. Marca 1944 je postal načelnik odseka za notranje zadeve pri SNOS. Marca 1946 je  
postal minister za notranje zadeve v vladi LRS. Od junija 1946 do 1952 podpredsednik vlade LRS, o 1961, tudi 
minister za gradnje.,nosilec partizanske spomenice (19419 in narodni heroj (vir: ES 6, Ljubljana 1992,str. 348 
9 Matija Maležič – Ciril (31.10. 1916 - 2012 Ribnica); slovenski politik, 1841 vstopil v Nov, med leti 1948-1951  
je bil ljubljanski župan, kasneje poslanec Republiške in Zvezne skupščine (vir: Matija Maležič: Zgodbe krutih  
časov: iz zapiskov, dokumentov in spominov Matije Maležiča, v: Gradivo in razprave/Zgodovinski arhiv  
Ljubljana 32, Ljubljana 2008 
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zapori, Maribor mesto, Maribor desni breg, Maribor levi breg, Maribor okolica in 

pooblaščenstva v okrajih Slovenska Bistrica, Ptuj, Ljutomer, Radgona, Murska Sobota, 

Lendava in Prevalje11. 

V okraju Radgona je bil v letu 1945 pooblaščenec OZNA Ludvik Čuček – Benjamin, 

njegov namestnik pooblaščenca pa Boris Mužič12. V tem letu sta v dokumentih OZNA za 

radgonski okraj omenjena le dva uslužbenca ali sodelavca (?), Marko (junija) in Dino 

(septembra). OZNA za radgonski okraj je v tem letu imela pisne zveze z OZNA za 

mariborsko okrožje,okrajnim načelstvom Narodne milice, sodiščem narodne časti v taborišču 

Strnišče in okrajnim odborom OF Radgona13 

V letu 1946 sta bila pooblaščenca, najprej še Ludvik Čuček-Benjamin ter od aprila 

naprej Savo Vilhar, zastavnik po činu. Njegov namestnik je bil rezervni kapetan Boris Mužič. 

V radgonski OZNA so bili profesionalno zaposleni Berce, Bregar in Zgonc Cvetko14. 

V letu 1947 je bil pooblaščenec Marjan Čuček, nato pa Janez Lavtar, njegov 

namestnik pa je bil Franc Šoba15, podporočnik in pozneje poročnik. Na OZNA sta bila 

zaposlena Franc Horvat in Alojz Luin16. 

V letu 1948 se je UDV operativno in kadrovsko večala. S pojavom resolucije 

informbiroja so nastajale posebne razmere v državi in tudi za UDV. V tem letu sta bila v 

radgonskem okraju pooblaščenca, najprej še Janez Lavtar, poročnik in nato najprej kot v. d 

pooblaščenca in nato Alojz Gašper, poročnik. Na UDV je bilo zaposlenih 7 oseb: Mirko 

Bitenc, Mirko Car, Gizela, Franc Hrovat,Janez Luin, Marjan Podobnik in Dolfi Ribič17. 

                                                                                                                                                   
10 Vladimir Majhen- Ranfl, rojen 1912- umrl 1974), učitelj,ćastnik in obveščevalec, leta 1941 vstopil v NOV, 
postal pripadnik VOS, pozneje OZNE , UDV in Sekretariata za notranje zadeve Slovenije  
11 Iz arhivov, 97 - 104 
12 Boris Mužič, rojen 10.8.1924, živi v Ljubljani; pozneje načelnik slovenske uprave državne varnosti (npr. 1972.  
leta)  
13 Rd 14114 ((Dino) in Rd 5894-95 (Marko), Rd 208 (OZNA za okrožje Maribor),, Rd 7166-67 (OO OF 
Radgona), Rd 7176 (Okrajno načelstvo NM Radgona), Rd 5066 (Sodišče narodne časti v taborišču 
Strnišče;9.8.1945) 
14 Rd 14665 (Berce-20.4.1946), Rd 14868 (Bregar- 6.4.1946) in Rd 6972-74 (Zgonc Cveto- 8.12.1946) 
15 Franc Šoba- Iztok, rojen 1922 Ravne- umrl v Nemčiji), borec Zapadnodolenjskega odreda 
(1942.43),obveščevalec  
v 3. četi;(Velimir Krašovec- Igor: Zapadnodolenjski odred, Ljubljana 1985, str. 213,218 in 238) od 1953 je imel  
veletrgovsko firmo v Nemčiji - trgovanje z vinom  
16 Rd 3076 (Janez Lavtar- 9.2.1947), Rd 7582 (podporočnik Franc Šoba)- 12.3.1947, Rd 7320 (Luin Alojz-  
25.2.1947), Rd 5470 (Hrovat Franc – 23.9.1947)  
17 Rd 5254 (Janez Lavtar – 13.4.1948), Rd 13 (Franc Šoba – 7.2.1948), Rd 1437 (Mirko Bitenc, podporočnik-  
1.12.1948), Rd 1143 (Jože Car – 3.12.1948) Rd 14477 (Gizela – leto 1948), Rd 5499-5500 (Franc Hrovat-  
16.4.1948), Rd 5945 (Alojz Luin – 23.1.1948), Rd 6997 (Marjan Podobnik - 6.1.1948), Rd 1348(Dolfi Ribič –  
22.6.1948)  



 
 

 

290 

V letu 1949 je bil še na začetku leta šef pooblaščenstva Janez Lavtar, nato pa Franc 

Šoba – Iztok, kapetan. Zaposlenih je bilo 5 oseb: Jože Car, Ivo Jelen, Janez Luin, podporočnik 

in nato poročnik, Dolfi Ribič in Adolf Taborski18. 

V letu 1950 je bil šef pooblaščenstva kapetan Alojz Gašper, njegov namestnik pa 

podporočnik Mirko Bitenc. Zaposleni so bili še štirje pomočniki: Jože Car, Ivo Jelen, 

zastavnik Marjan Podobnik in Cvetko Zgonc19. 

Na začetku leta 1951 (februar) je UDV v radgonskem okraju vodil šef pooblaščenstva 

Franc Gašper, ki je imel ob sebi še 5 pomočnikov (Mirko Bitenc, Jože Car, Ivo Jelen, Marjan 

Podobnik in Cvetko Zgonc), 3 zaposlene v administraciji, šifrerja (Janez Zupančič), 2 

radiotelegrafista in paznika. S tem trinajstčlanskim aparatom (7 oseb upravno-tehnični kader 

in 6 oseb kot operativni kader) je dosegla UDV višek v svojem šest letnem delovanju v 

okraju.  

Sosednje pooblaščenstvo Ljutomer je imelo v istem času le 10 zaposlenih v UDV (4 

upravno-tehnično osebje in 6 operativcev)20. 

Naloge, ki jih je opravljalo pooblaščenstvo UDV za okraj Radgona, k je imelo svoj 

sedež v stavbi nasproti cerkve v Gornji Radgoni (tim. Breznikova vila) so bila v 

predstavljenem obdobju (1945-1950) naslednja: podajanje nalogov za aretacije, zasliševanja 

osumljencev kaznivih dejanj na sedežu UDV in prič, tudi na njihovih domovih, podajanje 

predlogov za izvedbo tim. vrbovk, izpolnjevanje zapisnika (»Grupa podatkov ») ob izvajanju 

vrbovk, Poročilo o izvršeni vrbovki, pisanje karakteristik za sodelavce (informator, agent, 

rezident), določitev tim. ožjih zvez za sodelavca- informatorja, agenta ali rezidenta, izpolnitev 

zahtevka za tim. preverko sodelavca,, izdajanje potrdil za izdani denar in drugo gradivo 

sodelavcem, pisanje poročil za okrožno in republiško UDV, predlaganje izključitev 

sodelavcev, vodenje okrajnih zaporov na lokaciji (sedež UDV), itd.. 

Okrajno pooblaščenstvo je imelo predvsem pisne in redkeje ustne stike z naslednjimi 

organi in organizacijami v okraju, okrožju, republiki in tujini :UDV v Ljubljani (predvsem 

II.,III., IV. in V. odsek), Okrožno pooblaščenstvo Maribor, pooblaščenstva UDV v okrajih 

Ljutomer, Murska Sobota, Maribor mesto, Slovenj Gradec, Krško, Tolmin, Idrija in Novo 

mesto, KNOJ, KOS III. in IV. armada, javno tožilstvo Gornja Radgona, okrožno sodišče 
                                                
18 Rd 14509 (Janez Lavtar- januar 1949), Rd 5103 (Franc Šoba – 14.2.1949), Rd 1127(Jože Car – 27.12.1949), 
Rd  592( Ivo Jelen – 31.12.1949 ), Rd 5475-77 (Janez Luin -. 7.1.1949), Rd 1158(Dolfi Ribič – 14.2.1949 ), Rd  
7536(Adolf Taborski – 14.6.1949 )  
19 Rd 5256 (Franc Šoba – 18.5.1950 ), Rd 1497 (Mirko Bitenc- 26.7.1950 ), Rd 849 (Jože Car -13.1.1960 ), Rd  
783 ( Ivo Jelen – 20.1.1950 ), Rd 13154 – 56 (Marjan Podobnik – 18.3.1950), Rd 3552-54 (Cvetko Zgonc –  
1.4.1950) 
20 Rd 1289 (Franc Gašper- 7.1.1951), Rd 2517 (MirkoBitenc – 5.1.1951), Rd 335( Jože Car -2.2.1951), Rd 
13995  (Ivo Jelen – 1..2.1951 ), Rd 1293 (Marjan Podobnik -2.1.1951, Rd 1058 (Cvetko Zgonc -8.1.1951 )  
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Maribor, zapori Maribor, KPZ Rajhenburg, KLO v okraju, OLO Radgona, postaje NM v 

okraju (Apače, Benedikt, Cerkvenjak, 

Gornja Radgona, Negova, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici) ter s tujino (Ignaz 

Prelog- Andraž iz Avstrije),itd.  

Pooblaščenstvo je za določene akcije (akcije proti bandam) aktiviralo tudi KNOJ v 

Gornji Radgoni, kjer je bil sedež bataljona KNOJ.21 

Zelo tesne stike je imelo pooblaščenstvo s postajami NM v okraju. Dokumenti UDV 

omenjajo naslednje postaje NM in nekaj njihovih miličnikov in uslužbencev: 

Postaja NM Apače; Franc Tratar (16.12.1947) in Alojz Šturm (28.8.1950)22 

Postaja NM Benedikt : Janez Lipovšek23  

Postaja NM Cerkvenjak (Sv. Anton v Slov. goricah): Ivan Peršak in Viktor Mihalič24 

Postaja NM Gornja Radgona: komandir postaje Ivan Kvas, Milan Stonič, Ivan Šantelj, 

Anton  

Peterka, komandir postaje Alojz Ličen 25 

Postaja NM Negova : komandir postaje Alojz Korošak, v. d. komandirja Radoslav 

Mlakar26 

Postaja NM Radenci: v. d. komandirja Franc Inamo, Ivan Marn, Blažič 27. 

Postaja NM Sv. Ana : miličnik Franc Rodi28  

Zaposleni na UD v Gornji Radgoni so bili tudi premeščeni oz. so napredovali, oktobra 

1949, na nova delovna mesta v UDV Maribor ; Boris Mužič je postal referent v referatu za 

masovne organizacije s činom majorja, Franc Šoba pa kot poročnik referent v III. odseku, 

poročnik Janez Lavtar pa je bil pooblaščenec industrijskega pooblaščenstva za železniške 

delavnice v Mariboru (Studenci).Lavtar je že pred tem bil, od začetka decembra 1948, 

zaposlen na pooblaščenstvo za promet UDV Maribor. V septembru 1950 je bil major Boris 

Mužič zaposlen v referatu za znanstvene ustanove, poročnik Alojz Luin pa v letu 1951 šef 

pooblaščenstva ekspoziture upravnega oddelka29.  

                                                
21 Rd 12914 (30.8.1950). 
22 Rd 7054-57 (Tratar-16.12.1947) in Rd 7102 (Šturm – 28.8.1950) 
23 Rd 5062 (Lipovšek – 18.11.1947)  
24 Rd 7064 (Peršak-15.11.1947) in Rd 0000134 (27.12.1948) 
25 Rd 6941 (Kvas -20.7.1948), Rd 7021 (Stonič in Šantelj – marec 1948), Rd 7131 (Peterka – 5.8.1949), Rd 7020 
( Ličen - 1.3.1950) 
26 Rd 7160-61 (Korošak – 25.1.1946), Rd 13098 (Mlakar - 25.8.1948) 
27 Rd 3701 (Inamo - leto 1949) in Rd 14660 (Marn – 9.3.1949), Rd 12999 (Blažič-oktober 1948)  
28 Rd 5039 (31.5.1948) 
29 Arhiv RS, Republiški sekretariat za notranje zadeve SRS (1918-2004); organizacija služb SDV (1945-50) SI 
AS 1931 



 
 

 

292 

Savo Vilhar, šef pooblaščenstva UDV v Gornji Radgoni (januar - september 1946) , je 

bil zaslišan decembra 1946, zaprt januarja 1947 ter z obtožnico predan vojaškemu sodišču v  

Ljubljani. Obtožnica ga je bremenila nevestnega dela v službi in izdaje uradnih 

(tajnih) zadev nepooblaščeni osebi , ženski v Radencih30. 

Tako organizirana UDV v okraju ter povezana z Narodno milico in KNOJ je 

organizacijsko, tehnično in kadrovsko bila sposobna obvladovati zaupane ji zadeve. 

Nadzorovala je vsa področja državnega, javnega, gospodarskega, kulturnega, šolskega in 

društvenega ter celo cerkvenega življenja. Okrajna UDV je bila organizacijsko vezana na 

okrožno UDV s sedežem v Mariboru in ta na republiško UDV v Ljubljani. 

                                                
30 Rd 3059 (december 1946) in Rd 3067-69 (23.5.1947); v zaporu od 7.1.1947; Savo Vilhar (rojen 22.12.1919  
Ljubljana); litograf po poklicu, član KP od 1942, v NOG vstopil 9.9.1943, v letu 1947 bil poročnik v UDV G  
Radgona 
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5.2. Pridobivanje sodelavcev UDV 
 

UDV za radgonski okraj je sistematično pridobivala svoje nepoklicne sodelavce. Ti so 

bili po sistematizaciji razdeljeni na informatorje, agente, rezidente in ožje zveze. 

Informator je bila oseba, ki je poročala UDV v pisni obliki, praviloma na sedežu 

službe v Gornji Radgoni,kjer so bila pisana, po nareku informatorja s pisalnim strojem.  

Agent je bil sodelavec UDV, ki ga je določila za delo na domačem ali tujem terenu. V 

našem obravnavanem obdobju so bili agenti UDV poslani ali so bivali v sosednji Avstriji 

Radgonskem kotu. Njihova poročila so bila praviloma krajša. Ali so bila prepisana po 

poslanem rokopisu ali pa po nareku, iz dostopnih dokumentov, ni mogoče ugotoviti.  

Rezident je bilo praviloma informator, ki je bilo za UDV dosegljiv na domačem 

naslovu in e tam tudi oddajal poročila uslužbencu UDV, ki ga je imel na zvezi.  

Ožja zveza je bila oseba, ki je bila določena istočasno, ko je UDV pridobila novega 

informatorja Praviloma je imel informator tri osebe kot ožje zveze, ki so bile iz njegovega 

bivalnega ali delovnega okolja. Njihova naloga je bila,da so poročale ustno informatorju, pri 

čemer pa niso poznale celotne verige nadaljnjega poročanja do sedeža UDV v Gornji 

Radgoni.  

Načini pridobivanja sodelavcev so bili dokaj različni, vsekakor pa od UDV zelo 

premišljeni in taktično pogosto zelo izvirni. Bodoče sodelavce je sprejemala okrajna UDV 

izključno sama, ni nam znan primer, da bi se kdo ponudil prostovoljno sam. 

Iz razpoložljivih dokumentov1 je razvidno, da sta obstajali dve osnovi za sprejemanje 

sodelavcev. Prva osnova je bilo sprejemanje na osnovi tim. patriotizma , druga pa na osnovi 

tim. » obremenjevalnega materiala «- 

Sprejemanje na osnovi patriotizma je temeljilo na utemeljitvi predloga za izvedbo tim, 

vrbovke, da je kandidat oseba, ki je predana režimu, da je, in bo, zanesljiva pri svojem delu in 

ki je prestala tudi uspešno tim. « preverko » ter podala ustrezni življenjepis in prejela 

pozitivno karakteristiko. 

Sprejemanje na osnovi obremenjevalnega materiala pa je temeljilo na negativnih 

elementih kandidata za bodočega sodelavca. Kandidatu je UDV predstavila njegove » grehe » 

in mu predlagala oz. zahtevala, da se lahko reši represalij (zapor, denarna kazen, izgon, izguba 

                                                
1 ARS; AS 1931, MF Rd 001 do Rd 008  
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posestva oz. službe, itd.), tako da sprejme brezpogojno sodelovaje z UDV. Le redki niso 

sprejeli tako ponujenega oz prisiljenega sodelovanja z UDV.  

 

Tabela 1 

A) Na osnovi patriotizma registrirani sodelavci – informatorji in agenti (1945-1950) 

v okraju Gornja Radgona 

 Leto  moški   ženske  skupaj 

 1945 5 - 5 

 1946 5 3 8 

 1947 6 4 10 

 1948 22 2 24 

 1949 11 5 16 

 1950 24 5 29 

 skupaj 73 19 92 
 

Rezultati pokažejo,da je bilo število na tak način pridobljenih informatorjev relativno 

nizko in da so prevladovali moški, glede na ženske, v razmerju 1: 4.  

Število sodelavcev je počasi naraščalo od leta 1945 (5 sodelavcev) ter se skoraj 

podvojilo v letu 1948, nekoliko upadlo v naslednjem letu ter se zopet povzpelo v letu 1950 

(29 novih sodelavcev). Tako je bilo ob koncu leta 1950 že skupaj 92 sodelavcev (73 moških 

oz. 79 % in 19 žensk oz. 21 %), ki so bili registrirani na osnovi patriotizma. 

 

Tabela 2 : B) Na osnovi obremenilnega materiala registrirani sodelavci – infor. in 

agenti (1945-1950) 

 Leto  moški  ženske  skupaj 

 1945 1 2 3 

 1946 1 - 1 

 1947 4 1 5 

 1948 7 3 10 

 1949 12 4 16 

 1950 12 5 17 

 skupaj 37 15 52 
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Tudi pri tem načinu pridobivanja sodelavcev so številke relativno nizke, moških je 

bilo pridobljenih čle dvakrat več kot žensk. 

Število sodelavcev, ki so bili registrirani na osnovi obremenilnih materialov je bilo v 

prvih dveh letih skromno. Počasi je naraščalo v naslednjih dveh letih in doseglo višek ob 

koncu 17 novimi registriranimi sodelavci. Ob koncu leta 1950 je bilo skupaj že 52 sodelavcev 

(37 moških oz. 71 % in 15 žensk oz .29 %) , ki so bili registrirani na osnovi obremenilnega 

materiala. 

Med sodelavci UDV, ki so bili sprejeti na osnovi obremenilnih materialov lahko 

ločimo osem skupin. 1. ilegalni prehod čez mejo, 2. banditizem, 3. kraja, 4. klevetanje režima, 

5. sodelovanje z okupatorjem med vojno, 6. prestajanje zaporne kazni, 7. spolni delikt in 8. 

vzgojni delikt. 

Najštevilnejša obremenilna vzroka sta bila ilegalni prehodi čez mejo (28 ) in 

podpiranje banditizma (8), sledili so kraje (4), klevetanje režima (3), sodelovanje z 

okupatorjem (3), prestajanje zaporne kazni (3), spolni delikt (2) in vzgojni delikt (1). 

 

Tabela 3: Vrste obremenilnih materialov sodelavcev - informatorjev in agentov (1945-

1950) 

 Leto A 
m ž 

B 
m ž 

C 
m ž 

D 
m ž 

E 
m ž 

F 
m ž 

G 
m ž 

H 
m ž 

Skupaj 
m ž 

1945 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - 1 2 

1946 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 

1947 1 - 2 1 - - 1 - - - - - - - - - 4 1 

1948 3 3 1 - 2 - 1 - - - - - - - - - 7 3 

1949 5 3 2 - 1 - 1 - 1 - - - 1 1 1 - 12 4 

1950 7 4 - - 1 - - - 2 - 2 1 - - - - 12 5 

skupaj 17 11 6 2 4 - 3 - 3 - 2 1 1 1 1 - 37 15 
 Legenda: A - ilegalni prehod čez mejo E - sodelovanje z okupatorjem med vojno 

B - banditizem F - prestajanje zaporne kazni 

C - kraja G - spolni delikt 

D - klevetanje režima H - vzgojni delikt 

 

Analiza teh podatkov nam pokaže, da se je število registriranih sodelavcev, ki so jih 

pridobili na osnovi obremenilnih materialov, povečevalo v skupini A in B že od leta 1945 
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dalje, a pri ostalih šestih skupinah (C, D, E, F, G in H) pa šele od leta 1947-. Zopet so 

prevladovali moški (37 oz. 70 %), le 16 žensk (30 %) je bilo pridobljenih na teh osnovah. 

Največ moških (17) in žensk (11) je bilo vključenih iz skupine A, ki je bila zaradi 

bližine državne meje z Avstrijo pričakovano največja skušnjava za ljudi. Sodelavci iz te 

skupine so bili v večini sorodniki oseb, ki so uspešno ilegalno prešli čez mejo, se pogosteje 

vračali ali bili tudi pripadniki oboroženih skupin. Sodelavci iz skupin A in B so bili 

teritorialno iz obmejnega območja okraja proti Avstriji ter iz območij, kjer so delovale bande 

(Mele – Police, Hrastje Mota, Benedikt in Apaško polje). 

Iz dokumentov UDV za radgonski okraj je razvidno, da je bilo še registriranih tudi 25 

oseb, ki pa jim ne moremo določiti osnov, na katerih so bile vključene kot sodelavci. Tako je 

bilo vključenih 18 moških (72 %) in 7 žensk (28 %).  

 

Tabela 4: C) Neopredeljeni vzroki registriranih sodelavcev - informatorjev in agentov 

(1945 – 1950) 

 Leto moški ženske skupaj 

 1945 - 2 2 

 1946 1 1 2 

 1947 - - - 

 1948 12 2 14 

 1949 - - - 

 1950 5 2 7 

 skupaj 18 7 25 
 

V radgonskem okraju je bilo v obdobju 1945 do 1950 v UDV registriranih 170 

sodelavcev (informatorji in agenti) od tega 129 moških (76 %) in 41 žensk (24 %).  

 

Tabela 5: Rekapitulacija vseh registriranih sodelavcev- informatorji in agenti (1945 – 

1950)  

 Leto  A B C skupaj 

 1945 5 3 2 10 

 1946 8 1 2 11 

 1947 10 6 - 16 

 1948 24 10 14 48 

 1949 16 16 - 32 
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 Leto  A B C skupaj 

 1950 29 17 7 53 

 skupaj  92 (54,1 %)   53 (31,1%)  25 (14,8%)  170 (100 %) 
 Legenda: A - patriotizem 

B - obremenilni material 

C - neopredeljeni vzroki 

 

UDV za osebe, ki so bile vključene v ožje zveze (192 oseb) ni vodila osnov, oz. 

vzrokov za njihovo vključitev v povezave z informatorji in agenti. Vsekakor pa je UDV 

previdno izbirala tudi te osebe in jih vsekakor tudi preverjala, čeprav za to ne obstojijo 

razpoložljivi dokumenti. 

K vsem predstavljenim podatkom pa moramo prišteti še osebe,ki so bile vključene kot 

ožje zveze. Tako je UDV v radgonskem okraju imela registriranih 174 informatorjev in 

agentov ter 192 oseb kot ožje zveze le-teh,oz. okoli 1,5 % vsega prebivalstva. Ob upoštevanju 

še poklicno zaposlenih oseb v UDV, ob pomoči narodne milice in KNOJ je številka 

nedvomno bila krepko višja od 1,5 % vsega prebivalstva v radgonskem okraju. (popis 15. 

marec 1948 = 28.274 prebivalcev).  

S takim številom , skoraj 400 informatorjev, agentov in ožjih zvez ter ob pomoči 

narodne milice (NM ) in KNOJ, je obstoječi režim obvladoval varnostno-politično situacijo v 

okraju, po mnenju UDV na zadovoljivem nivoju. Radgonski okraj je bil zaradi svoje 

specifičnosti (obmejni okraj, izrazito kmečko okolje in ravninsko - nižinski teren) za UDV, 

republiko in celotno državo še posebej pomemben in zato tudi tako relativno visoka številka 

sodelavcev UDV. 
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5. 3. Struktura sodelavcev UDV 
 

UDV je imela svoje nepoklicne sodelavce kot informatorje, agente in ožje zveze. V 

okraju je bila njihova slika naslednja: 

 

A) Sodelavci UDV (informatorji, agenti) 

Med registriranimi informatorji in agenti UDV (174 oseb) je bilo 41 žensk (23 %) in 

133 moških (77 %). Poklicna struktura je bila zelo pisana, saj so bili sodelavci kar 33 

različnih poklicev oz. zaposlitev; moški v 30 in ženske v 10 poklicih. Največ informatorjev 

oz. agentov je bilo v kategoriji delavcev (23 %), sledili so uslužbenci(16 %), kmetje (9 %), 

neopredeljeni (7,6 %) in duhovniki (4,6 %). Podrobnejši podatki nam prikazujejo sledečo 

sliko: 41 delavcev (30 moških+11 žensk), 28 uslužbencev (17 m+11 ž), 16 kmetov, 8 

duhovnikov, 7 trgovcev (6 m+ 1 ž), 5 zadružnikov (4 m +1 ž), 5 učiteljev (2 m + 3 ž ), 5 

kovačev, 4 pismonoše, 4 mlinarji, 4 sobarice, 3 kolarji, 3 elektičarji, 3 viničarji (2 m + 1 ž ), 2 

krojača, 2 žandarja, 2 zdravnika, 2 čevljarja ter po 1 fotograf, dimnikar, logar, brivec-frizer, 

mizar, mesar, klrepar, kletar, pomožni miličn9ik, gostilničar, strugar, pripadnik KOS in šivilja 

ter 7 oseb z neopredeljenim poklicem1. 

Med 174 informatorji oz. agenti je bilo kar 28 oseb brez psevdonimov. Celo poročila, 

ki so jih pisali so podpisovali s svojimi uradnimi imeni in priimki. Zakaj te osebe niso imele 

psevdonimov iz dokumentov UDV ni razvidno. 

Psevdonimi so bili dokaj različni. Večina informatorjev je imela priimke, ki so bili 

dokaj pogosta v okraju (npr. Bezjak, Kovač, Kos, Kozar, Kranjc, Kolar, Kolarič, Novak, 

Potočnik, Toplak, Zadravec).Eden od informatorjev je imel celo dva psevdonima (Jože 

Knjigar in Marko Riha) Redki in netipični za to območje so bili priimki (npr. Druškovič, 

Kocina, Komader, Kumprešanin, Levstik, Martinovič, Mrak, Sovre, Španič, Tolstoj, 

Topolovič, Zdenčar). Nekaj Informatorjev je imelo le samo ime ali priimek (npr. Andraž, 

Boris, Igor, Ilonka, Janez, Janja, Jelen, Klemen, Luka, Marjan, Matej, Murko, Sonja) ali tudi 

(npr. Cetinje, Dolar, Hrast, L 62, Prpič Mali, Ris, Sokol,Tarzan, Triglav, Varuh, Žiri Leks).  

Poleg 174 informatorjev oz. agentov je bilo še 30 oseb, ki so bili tim. neidentificirani 

sodelavci UDV. Tem osebam ni bilo mogoče nedvomno določiti ali so v dokumentih 

omenjeni z uradnimi imeni in priimki ali s psevdonimi, kljub temu, da so njihove oznake 

                                                
1) ARS, Rd 001 do Rd 008 
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lahko eno ali drugo a v večini le kažejo na možnost njihovih psevdonimov (npr. Gorenc, 

Grom, Jovo Hrastnik, Jovo Obmurski, L 65, Žika). 

Vsekakor pa je nedvomno, da za nobeno od teh 30 oseb ne vemo zagotovo, kdo so, saj 

ni v dokumentaciji niti njihovih osebnih ali drugih podatkov,ki bi nam pomagali pri njihovi 

dokončni identifikaciji. Celotna mreža informatorjev je tako štela 204 osebe (174 + 30 = 204 

osebe) 

Vsak registrirani sodelavec UDV je bil popisan z naslednjimi podatki: priimek in ime, 

psevdonim, rojstni datum, kraj rojstva, očetovo in materino ime, poklic in državljanstvo, 

narodnost, bivališče, datum pridobitve sodelavca ter opombe. Prav v opombi je bil napisana 

osnova pridobitve osebe za sodelavca ( patriotizem, obremenjevalne okoliščine) ter njegova 

kategorija kot sodelavca (informator, agent, rezident, konspirativno stanovanje oz. javka, itd.). 

Sodelavec informator ali agent je imel praviloma še svoje sodelavce, ki so bili vezani 

na njega z ustnim poročanjem. Posebej so izstopali informator (gostilničar Franc Škof iz 

Črešnjevec), ki je imel kar 18 ožjih zvez ter trgovec in delavec, vsak z 11 ožjimi zvezami. 

Nekaj informatorjev je bilo celo istočasno tudi tim. ožja zveza za drugega informatorja 

(npr. krojač Alojz Adanič iz Boračeve kot informator Vrečič Jovo in ožja zveza za dva 

informatorja).  

 

B) Sodelavci UDV (neidentificirani ; ime (in) priimek ali psevdonim)  

Sodelavci UDV so imeli še svoje sodelavce, ki jih je UDV uradno imenovala » ožje 

zveze «. Iz dokumentov UDV za radgonski okraj je dokumentiranih 188 takih oseb. Ob 

registraciji sodelavca informatorja ali agenta je le-ta dobil še praviloma vsaj tri ožje zveze. So 

pa bili tudi primeri, da informatorji oz. agenti sploh niso imeli svoje ožje zveze.  

Ožja zveza posameznega informatorja so bili izključno njegovi sokrajani in zaposleni 

sodelavci, nikakor pa ne njegovi družinski člani in sorodniki.  

Kar 12 posameznikov iz ožje zveze je bilo vezanih na 2 informatorja, eden (gostilničar 

Berlan Avgust) pa celo na 3 informatorje. 

 

C) Sodelavci UDV (ožje zveze – priimek in ime) 

Od 192 oseb (» ožje zveze ») je bilo 46 žensk (24 %) ter 146 moških (76 %). Poklicna 

struktura oseb je bila tudi zelo pisana, kar 31 poklicev oz. zaposlitev. Moški so bili zastopani 

v 29. ženske le v 11 poklicih. Največ oseb iz te kategorije sodelavce je bilo iz kmetov (26,5 

%), uslužbencev (16,7 %), delavcev (13,5 %), zadružnikov (8 %), trgovcev (10 %) in 

gospodinj (5 %). Po poklicni strukturi je bila slika naslednja:Največ oseb v ožjih zvezah je 
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bilo 51 kmetov (44 m + 7 ž), 32 uslužbencev (20 m + 12 ž ), 26 delavcev ( 25 m + 1 ž ), 15 

zadružnikov, 10 trgovcev, 9 gospodinj, 6 gostilničarjev, 5 učiteljev, po 4 sobarice,viničarji in 

duhovniki, po 3 brivci-frizerji in elektrotehniki, po 2 slikarja, tesarja, mlinarja, peka in 

podoficirja ter po eden krojač, poštar, pleskar, dimnikar, študent, lončar, sedlar, natakarica, 

fotograf, čevljar in župan (iz Avstrije !) ter ena neopredeljena oseba. 

Splošna ugotovitev za to skupno lahko velja, da so v njej prevladovali odvisni poklici, 

predvsem sobarice, delavci, uslužbenci in zadružniki ter trgovci2. 

Nihče od oseb (ožje zveze ) ni imel zapisanega morebitnega psevdonima, le priimek in 

ime, rojstne podatke ,kraj rojstva, očetovo in materino ime, poklic, narodnost in državljanstvo, 

zakonski stan ter naslov stalnega bivališča in pristojni okraj Radgona. 

UDV za radgonski okraj je z zgrajeno mrežo sodelavcev in ožjih zvez vzpostavila 

najširšo kontrolo nad celotnim okrajem. Široka je bila paleta sodelavcev in ožjih zvez tako po 

spolu, starosti in izobrazbi ter mestu svojega delovanja oz. zaposlitve. Kvantiteta poročanj 

sodelavcev na sedežu UDV v Gornji Radgoni je bila zelo različna, bolj aktivni z več poročili 

so bili agenti, predvsem iz tujine (npr. »Pirc «). Ožje zveze niso pisale poročil ampak, so le 

ustno poročale sodelavcu, ta pa je potem poročal pisno ali na zapisnik na sedežu UDV v 

Gornji Radgoni3.  

                                                
2 ARS, Rd 001 do Rd 008. 
3 Podatki o informatorjih in ožjih zvezah se hranijo pri avtorju in vsebujejo: ime, priimek, rojstni podatki, poklic,  
naslov bivališča, štev. dokumenta UDV. 
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6. Delovanje UDV v okraju Gornja Radgona 
 

6. 1. Pobegi čez državno mejo 
 

Radgonski okraj je ležal s svojim severnim in severovzhodnim delom ob reki Muri. 

Meja z Avstrijo je na reki Muri od Ceršaka pa vse do Šratovc v dolžini 34 km. V Slovenijo 

priteče tik ob severnem robu Slovenskih goric ter nato v širokem loku obteče Apaško polje. 

Tu se na obeh straneh reke začne širiti pas logov, ki se potem do Gornje Radgone še razširijo. 

Pri Gornji Radgoni se reka z desnim bregom nasloni ob grajski hrib ter jo vse do meje s 

Hrvaško zopet spremljajo logi in rečne mrtvice na obeh bregovih. Širina reke je bila v 

obdobju 1945 – 1950 med 60 – 80 m, globina pa do 2,5 m1 

OZNA oz. UDV za Slovenijo je zaradi specifičnosti lege obmejnega radgonskega 

okraja že v letu 1945 vzpostavila svoj poseben urad za državne meje, tim. referat za meje. Po 

umaknitvi jugoslovanskih vojaških enot iz Avstrije, iz Radgonskega kota v juliju 1945 in 

prihodu angleških zasedbenih enot2, so bile severne meje z Avstrijo praktično popolnoma 

zaprte. Kontrolo so izvajale vojaške enote (KNOJ), kar pa ni bilo podobno seveda redni 

kontroli državne meje. 

Tako zaprto severno mejo je bilo mogoče prehajati le ilegalno in le redki posamezniki 

so lahko dobili uradni dokument za prehod čez mejo. Taka dovoljenja je izdajal KNOJ, urad 

pa je vodila OZNA. Delo referata OZNA oz. UDV na meji je bilo je bilo v prvi fazi predvsem 

preprečevanje ilegalnih prehodov meje v obeh smereh. Podatki UDV navajajo, da je od 

decembra 1945 do maja 1946 bilo na sektorju jugoslovansko-avstrijske meje na Štajerskem 

pri poizkusih pobegov aretiranih 975 oseb in 162 ubitih. Velik del teh oseb je bil iz Srbije in 

Hrvaške, katerim so pri pobegih pomagali tudi prebivalci iz obmejnega pasu. Od junija do 

konca leta 1946 je bilo na istem sektorju aretiranih 550 oseb, a je UDV zapisala v svojih 

dokumentih, da je še vsaj toliko oseb uspelo pobegniti čez mejo v Avstrijo. V tem obdobju 

(1945-1946) so bežali čez mejo predvsem tisti,ki so se med svetovno vojno kompromitirali s 

sodelovanjem z okupatorjem, ki so bili v raznih kvizlinških vojaških enotah, pa tisti ki so bili 

                                                
1 Primerjaj: dr. Lidija Globevnik. Celosten pogled na vode porečja Mure in upravljanja z njimi,; v www.drustvo  
geografov – Pomurja. si/ projekti(zborovanja/zbornik/ 
2 Glej poglavje Angleška prisotnost na radgonskem območju 
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že kaznovani ali so pa čakali na pregon in tisti, ki so med vojno prostovoljno delali v Nemčiji 

ter tisti,ki so bili po vojni repatriirani v domovino.3 

Vzroki za bežanje čez državno mejo, po dokumentih zaslišanj prijetih oseb, ki jih je 

izvedla UDV Gornja Radgona, so številni:  

Mlajši moški so bežali ilegalno predvsem zaradi vpoklica v Jugoslovansko armado ali 

so iz nje tudi dezertirali direktno ali pa ko so prišli domov na dopust4.  

Mnogi aretiranci so na zaslišanjih povedali, da so se v Avstrijo odpravili zaradi 

težkega življenja v Jugoslaviji in informacij, ki so jih dobili od posameznikov, ki so že bili v 

tujini, da je življenje v Avstriji boljše.5 

Zaradi storjenih kriminalnih dejanj v Sloveniji so se posamezniki hoteli izogniti 

aretacijam in zaporu ter so ilegalno zbežali v tujino6. 

Posamezniki, ki so bili organizirani v tim. bande, so mejo ilegalno prehajali 

večkrat,praviloma po opravljenih akcijah,in, ko jim je bila UDV na sledi7 

Mnogi, ki so imeli v Avstriji svoje sorodnike, ki so bili izseljeni že v letu 1945 in 

množičneje v letu 1946, predvsem iz Apaškega polja, so se odločali za ilegalne pobege, da bi 

se pridružili družinskim članom, ki so si v Avstriji že uredili potrebne dokumente za bivanje 

in delo8. 

Osebe, ki so ilegalno prešle državno mejo, so v taboriščih (Strass,Leibniz/ Lipnica) 

poizkušale pridobiti dovoljenje za izselitev v prekomorske države (ZDA, Kanada, Avstralija 

in Argentina)9. 

Na obmejnem območju je bilo organizirano tudi tihotapljenje ; v Avstrijo so prenašali 

živila (meso, mast, prašiči), iz Avstrije pa predvsem drobno blago (saharin, kresilni kamenčki 

za vžigalnike, vžigalice in ženske najlonske nogavice)10. 

Nekateri posamezniki so na zaslišanjih izpovedali, da jih je gnal mladostniški 

avanturizem, da so se odločili za ilegalni pobeg11. 

V zadnjo skupino ilegalcev lahko uvrstimo posameznike in družine iz drugih 

jugoslovanskih republik, ki so se do avstrijske meje, največkrat do Radenc, odpravile legalno 

z vlakom, kot da bodo tu na oddihu ali zdravljenju v zdravilišču12.  

                                                
3 Iz arhivov slovenske politične policije, Ljubljana 1996, str. 188 - 189 
4 Rd 2852 (18.9.1949) in primerjaj: dr. Milo Boškovič, Antijugoslovenska fašistička emigracija, Beograd, 1980 
5 Rd 7219-20 (20.11.1949) 
6 Rd 1251 (19.10.1950) 
7 Rd 4990 (14.6.1949)  
8 Rd 12825 (15.7.1949)  
9 Rd 5738 (27.7.1848) 
10 Rd 14281 (16.8.1950): cena 1kg saharina je bila na črnem trgu 18.000 din 
11 Rd 4514 (20.10.1947) 
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Pobegi čez mejo so bili akcija posameznikov ali pa s pomočjo kurirjev, ki so vodili 

ilegalce do meje ali tudi čez njo. Za individualne pobege so se odločali predvsem domačini, ki 

so dobro poznali reko Muro in njene vodne nevarnosti pozimi (led) in poleti (visok vodostaj, 

povečana hitrost toka in poletno poplavljanje logov na obeh straneh meje) in njeno kontrolo z 

rednimi obhodi obmejnih vojakov (KNOJ) ter razporeditev obmejnih stražnic.. 

Organizirani pobegi so bili naročeni in praviloma tudi plačani, v denarju ali 

naturalijah. Oseba,ki je želela organizirano ilegalno prestopiti mejo je iskala zvezo v Sloveniji 

ali v Avstriji. Veliko organiziranih prehodov je bilo s pomočjo domačih vodičev, ki so tako 

naročeno stranko pričakali, npr. v Radencih, v zdravilišču ali gostilni Domajnko ali pri 

posameznikih, ki so tem vodičem služili kot javka za sprejem oseb, ki so jih potem vodili do 

meje ali čez (npr. fotograf Bračko v Radencih)13. 

Za vodeni ilegalni prehod je bilo praviloma potrebno plačati. Plačevanje je bilo v 

denarju, v letu 1945 še tudi v prejšnjem nemškem denarju RM (Reichsmarka), pozneje pa v 

jugoslovanskih dinarjih ali avstrijskih šilingih. Iz dokumentov UDV je mogoče razbrati, da je 

enkraten prevoz s čolnom čez Muro stal 500 RM ali 500 do celo 10.000 dinarjev, tudi 3000 

šilingov. Plačilo v naturalijah je bilo največkrat meso, moka, mast, oblačila, cigareti – npr. 

9000 kosov ali celo ženski krznen plašč14. 

Ilegalni prehodi so bili največkrat izvršeni ponoči, manjkrat podnevi v popoldanskem 

času. Pozimi je bilo potrebno biti posebej pozoren na hladno reko, led in mraz, poleti, junija 

in julija, pa na višji vodotok, večjo hitrost toka in vodne vrtince ter na umazanost reke. 

Državna meja z Avstrijo je bila od Šratovc pa do Ceršaka na sredini reke Mure, pri 

Ceršaku pa se je začela kopenska državna meja. Glede na kopensko mejo so bili ilegalni 

prehodi enostavnejši in praviloma bolj varni ter uspešnejši od prečkanje rečne meje. Pri 

Šentilju, ki ni več spadal v gornjeradgonski okraj, je tudi veliko ljudi iz radgonskega okraja 

ilegalno prehajalo v Avstrijo. 

Prehajanje čez mejno Muro je bilo povezano z večjimi nevarnostmi kot prehod čez 

kopno mejo; ilegalni prebežnik je moral biti dober plavalec, da je uspešno prečkal dokaj 

zahrbtno reko, široko do 80 metrov, se izognil rednim obhodom obmejnih stražarjev ter 

minam ob potoku Kučnici15, ki se je izlivala v Muro in tvorila državno mejo z Avstrijo v 

zahodnem Prekmurju. 

                                                                                                                                                   
12 Rd 1444 (17.3.1948) 
13 Rd 5906-12 (17.3.1947) 
14 Rd 5906 (25.11.1947) 
15 Rd 13609 (8.5.1948 ) 
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Poleg plavanja so ilegalci uporabljali še razne pripomočke za varnejši prehod; 

napihnjene avtomobilske zračnice (cena zanjo je bila na črnem trgu 400 din) in kravje 

mehurje. Še najbolj varen je bil prevoz s čolnom (npr. sandolin, izdelan pri mizarju Štelcerju 

v Gornji Radgoni, le dobrih 100 metrov od meje) ali naročen in plačan prevoz s čolnom iz 

Avstrije ( med Lutverci in Segovci). Iz dokumentov UDV za radgonski okraj je razvidno, da 

je bilo nekaj ilegalnih prehodov dogovorjenih celo z obmejnimi stražarji ali njihovimi oficirji. 

Pri organiziranem oz. vodenem ilegalnem prehajanju meje so vodiči uporabljali razne signale 

za sporazumevanje s čakajočimi osebami (žvižgi, večbarvne baterijske svetilke, metanje 

dogovorjenega števila kamnov v vodo, mahanje z zastavicami ali robčki, itd.)16. 

Obmejne stražnice so bile v radgonskem okraju na Meleh, Gornji Radgoni (sedež 

obmejnega bataljona KNOJ), Zgornje Konjišče ter pri Tratah oz. Cmureku. Glede na to, da so 

ilegalno mejo prehajale osebe tudi na območju Gederovc v Prekmurju je bila tam najbližja 

stražnica na Petanjcih. UDV in KNOJ sta bila pri preprečevanju ilegalnih prehodov relativno 

uspešna. Veliko oseb, predvsem iz drugih slovenskih okrajev ter drugih republik Jugoslavije 

je bilo aretiranih v obmejnem pasu, ki je meril kar 15 km v notranjost Slovenije ter so bili 

takoj osumljeni, da nameravajo pobegniti v tujino. 

Zakon o gibanju na meji (Uradni list FLRJ, št. 101 z dne 26.11.1947) je določal za 

prekršek ilegalnega prehoda državne meje kazen tri mesece zapora ali poboljševalnega dela 

ter možnost izgona iz obmejnega območja. Kazen za prekršek je na prvi stopnji izrekal 

okrajni odsek za notranje zadeve. Izseljene prebivalce iz obmejnega pasu so večinoma naselili 

na Kočevsko na državna kmetijska posestva (npr. družina Bohinec iz Melov). 

Iz razpoložljivega arhivskega gradiva za gornjeradgonski okraj je bilo mogoče 

razbrati, da so bile osebe, ki so bile aretirane bile aretirane pri poizkusu pobega, po ilegalni 

vrnitvi iz Avstrije ter zaradi organiziranja, vodenja ali skrivanja ilegalnih prebežnikov. Prav 

značilno za radgonski okraj in ilegalno prehajanje meje je značilno, da so aretiranci 

priznavali, da so mejo že večkrat ilegalno prešli, nekateri, predvsem tihotapci, celo večkrat 

tedensko.  

Kakšen je bil ulov ilegalcev v Avstrijo ali v Jugoslavijo je glede na razpoložljivo 

gradivo težko natančno določiti. Podatki kažejo za leta 1945- 1950 naslednje število 

dokumentiranih ilegalnih prehodov, ki pa slonijo zgolj na podlagi aretacij UDV in zasliševanj 

oseb:  

 

                                                
16 Rd 14861 (7.11.1950) 
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Tabela. 1 

Leto Štev. ileg. prehodov 

 1945  14 

 1946  20 

 1947  28 

 1948  37 

 1949  60 

 1950  74 

 skupaj  233 
 

Število aretiranih oseb, ki so ilegalno prešle mejo z Avstrijo je bilo v rahlem vzponu 

po letih a vseeno v letu 1950 kar za šestkrat večje kot v letu 1945. 

K predstavljenim podatkom je potrebno prišteti še od UDV neugotovljeno število 

uspešnih pobegov v Avstrijo, ki pa sta jih skorajda vse registrirala avstrijska obmejna 

žandarmerija in FSS. 

Sodelavec UDV iz Avstrije (psevdonim Andraž ), iz višjih krogov okrajne 

žandarmerije, je gornjeradgonski UDV nekajkrat tajno posredoval podatke o pribežnikih v 

Avstrijo. Tako je bilo v drugi polovici leta 1950 v seznamih avstrijske žandarmerije v 

radgonskem okraju registriranih 164 oseb, ki so ilegalno prešle mejo in jih UDV seveda ni 

ujela pri prebegu čez mejo. Tajni sodelavec Andraž je ustno poročal, da je živelo do začetka 

avgusta leta 1950 » okoli 2900 auslenderjev v radgonskem okraju » 17.  

Tudi agent UDV, ki je deloval v Radgonskem kotu (psevdonim Pirc), je poročal v 

sredini leta 1947 o številnih prebežnikih od jeseni 1945 do novembra 1947., ko je registriral z 

natančnimi podatki (ime, priimek, kraj bivanja oz. jugoslovanska republika in datum 

ilegalnega prebega) v drugi polovici leta 1945 leta 26 prebegov (13 iz slovenskih okrajev 

ostalih in 12 iz drugih republik- 8 iz Hrvaške, 2 iz Srbije ter 2 iz Bosne in Hercegovine in 

tujec iz Ukrajine). 

V letu 1947 je Pirc poročal o 14 pobegih (2 iz okraja Gornja Radgona in 10 iz drugih 

okrajev, pobegnila sta tudi 2 nemška vojna ujetnika), ki sta bila na delu v gozdu pri Brežicah 

ter jugoslovanski obmejni stražar iz stražnice na Petanjcih18. 

                                                
17 Rd 2724 (2.1.1951); od 7.7.1950 - 31.10.1950 = 75 oseb in Rd 2694 (1.11.1950 – 31.12.1950 = 89 oseb, in Rd  
2680 (10.8.1950) 
18 Rd 1957-59 (4.7.1947) 
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6. 2. » Bande » in njihovo delovanje v okraju Gornja Radgona 
 

Po koncu vojne, v maju 1945, se je prav kmalu pojavilo več oblik organiziranega 

odpora proti novonastajajoči oblasti. Ena od teh oblik je bilo tudi veliko nezadovoljstvo med 

kmeti, ki so nasprotovali predvsem ukrepom na agrarnem področju (agrarna reforma, obvezna 

oddaja, obvezni odkupi, davki, delovne akcije daleč od doma- prevozništvo, itd.). Ena od 

oblik odpora je bilo tudi organiziranje in delovaje ilegalnih skupin. To je še posebej bilo 

vidno v obmejnih območjih proti Avstriji.  

Tako je bil radgonski okraj še posebno aktualen za UDV, ki je imela eno od svojih 

osnovnih nalog predvsem odkrivanje teh skupin in organizacij na terenu. UDV je bila pozorna 

na bližnja kraja Strass in Leibniz/Lipnica v Avstriji , kjer sta bili begunski taborišči za ljudi, 

ki so uspešno prebežali čez mejo (reka Mura). 

V dokumentih UDV se praviloma pojavljata za te ilegalne skupine izraza banda in 

tolpa1, kar bomo zaradi tedanje splošne oznake, tudi pri KPS in oblastnih organih, uporabljali 

v nadaljevanju, da bi obdržali pristni jezikovni stil dokumentov UDV.  

Krajevno poveljstvo narodne milice v Svetem Juriju ob Ščavnici je že 3. junija 1945 

zaslišalo Marijo Jurkovič, rojeno 23.8.1924, ki je bila tedaj zaposlena kot natakarica v gostilni 

Franca in Frančiške Kolarič v Okoslavcih št. 58. Ob zaslišanju je povedala, da je bila zaprta 

od 21. marca do 3. aprila 1945, ker je bila osumljena kot sorodnica Janka Jurkoviča – Jovota, 

ki je padel v boju pri Totovem mlinu v Očeslavcih. . 

Izjavila je, da je okrog božiča 1944 prvič slišala za » četnike », ki so potem prvič prišli 

v gostilno januarja 1945. Poznala je vseh pet fantov, ki so bili doma iz okolice Sv. Jurija ob 

Ščavnici (Janez Klemenčič in Jožef Močnik, oba iz Okoslavec, Martin Hrašovec iz 

Grabonoša, Alojz Trstenjak iz Čakove in Ludvik Meglič iz Sv. Jurija ob Ščavnici). Zadržali 

so se le pol ure in jim pustili manjši plakat, ki so ga domači prebrali in nato zažgali. V sredini 

februarja se je skupina zopet oglasili pozno zvečer in po eni uri odšla » proti Mariboru ». 

Priznala je tudi, da je četnika Janeza Klemenčiča poznala že prej, ko se po vojaškem dopustu, 

septembra 1943, ni več vrnil v nemško vojsko in je odšel k četnikom. Videla ga je pozneje le 

dvakrat, ko je bil s ostalimi petimi v Kolaričevi gostilni2. 

                                                
1 Mateja Čoh,Za svobodo, kralja in domovino-ilegalne skupine v Sloveniji med letoma 1945 in 1952,Študijski  
center za narodno spravo, Ljubljana, 2010; (v nadaljevanju: M. Čoh) avtorica uporablja izraz » ilegalna 
skupina«. 
2 Rd 308 (3. junij 1945) 
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Jurkovičevo je zaslišala še OZNA v Gornji Radgoni, dober teden pozneje, kjer je 

obtoženka ponovila svojo dano izjavo in jo dopolnila, da je od četniške skupine prejela plakat 

» Kri in zemlja » ter istočasno obtožila gostilničarko Frančiško Kolarič da » je simpatizirala s 

četniki ». Tudi ob drugem obisku skupine je dobila literaturo, za katero je vedela tudi 

gostilničarka, a njen mož, ki je bil v službi v Gornji Radgoni, pa »naj ne bi vedel o tem 

ničesar ». Priznala in pokazala je OZNA tudi pismo Janeza Klemenčiča - Branka, ki je bil 

njen fant in ji ga je poslal v sredini marca 1945 » iz naših svobodnih gora », ko se je skupina 

potikala okrog Ptuja, Benedikta in Negove3. Jurkovičeva je še OZNA izdala, da je skupina 

prihajala še tudi na Klemenčičevo domačijo ter da je za četniško gibanje vedel tudi njen oče » 

iz Stavenskega Vrha ». Sporočila je tudi zasliševalcu OZNA (Benjamin), da je v Okoslavcih 

aktiven četnik Vamberger, ki je bil med vojno Ortsbauernführer in »bil slab za ljudi…ter 

večkrat za Nemce propagiral »4.Aretirana je bila 30. maja 1945 tudi Frančiška Kolarič iz 

Okoslavec in zaprta za dva meseca v avstrijski Radgoni, » ker so na njen dom, v gostilno, 

hodili belogardisti-domačini« a ker ji niso mogli dokazati, « da bi jih aktivno podpirala ter 

sodelovala », je bila izpuščena brez kakršnekoli obsodbe ali kazni5. 

V istem času je bil zaslišan tudi Janez Petek, posestnik iz Lokavca pri Negovi, ki je 

izpovedal, da je sicer v začetku vojne bil velik simpatizer Nemcev, da pa so ga četniki nekoč 

hoteli ustreliti, ker so, on in njegova sinova, Janez in Franc, podpirali partizane. Bil je tudi 11 

tednov zaprt, » ker sem se zavzel za neke siromake, ki niso dobili živilskih kart ». Valentina 

Muleca je obtožil, da » so k njemu hodili Nemci «, da četnikov v njihovi vasi ni nihče 

podpiral, so pa jih v Ivanjševskem Vrhu podpirali Babičevi in Rožmanovi6. 

25. julija 1945 je bila aretirana Marija Močnik, » žena četnika Jožefa Močnika » iz 

Okoslavec in« sestra četnika Janeza Klemenčiča ». Na zaslišanju na OZNA v Gornji Radgoni 

je zelo obremenila Marijo Jurkovič. Jožef Močnik, ki se ni odzval na poziv v nemški vojsko 

oktobra 1943, se je namreč skrival » z nekimi partizanskimi skrivači » celih 6 mesecev. Dva 

meseca po pobegu je k ženi Mariji prišla Marija Jurkovič in » organizirala Močnikovo za 

četništvo ». S pomočjo literature, ki ji jo je posredovala Jurkovičeva je Močnikova pridobila 

Ljudmilo Kozar iz Okoslavskega Vrha, ki je kmalu pridobila sama še dva nova simpatizerja. 

Ker je bila Močnikova maja 1944 aretirana zaradi pobeglega moža in zaprta v Celju in 

Strnišču, kjer je bila na prisilnem delu, je njeno delovanje za četnike bilo začasno prekinjeno. 

Po vrnitvi, marca 1945, se je ponovno aktivirala ter za sodelovanje pridobila štiri 
                                                
3 Rd 309 (17.3.1945) 
4 Rd 307 (11.6.1945), Okrajno načelstvo OZNE Radgona; (Stavenski vrh - danes Stavešinski Vrh) 
5 Rd 14805 (13.6.1949)  
6 Rd 5788 (13.6.1945) 
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ženske:Justino Kores iz Kapelskega Vrha, Justino Hojs in Ljudmilo Kozar, obe iz 

Okoslavskega Vrha ter Olgo Fras iz Okoslavec. Vse štiri so bile organizacijsko vezane na 

Močnikovo. Po kapitulaciji Nemčije, maja 1945, so širile propagando predvsem ustno (» vesti 

o povratku kralja Petra,o prihodu četnikov, prihodu Angležev, kateri bodo partizane pregnali 

ter postavili četniško oblast »). Vse direktive in propagandni material (» da so četniki že 

zavzeli del Slovenije ter da bo v novi četniški Jugoslaviji boljše, da bo vsega dovolj ») je ta 

ženska skupina dobivala od Franca Mauka, mlinarja iz Čakove, Jakoba Hojsa iz 

Okoslavskega Vrha in vulgo »Micekov iz Dragotinskega Vrha », ki je bil strojnik v 

Maukovem mlinu. Vse do njene aretacije (25.7.1945) je bila Močnikova središčna oseba te 

ženske skupine. Z njeno aretacijo je bila aktivnost skupine onemogočena in sledile so 

nadaljnje aretacije7. 

V začetku avgusta 1945 je bil v taborišču v Strnišču zaprt Edvard Polanec, trgovec iz 

Ivajnc pri Negovi. Sodišče Narodne časti v tem taborišču ga je okarakteriziralo za 

»medvojnega oderuha slovenskega ljudstva, izdajalec Slovencev,… bil je tudi Blockführer…«. 

OZNA za radgonski okraj in Bojan Petrič,pomočnik javnega tožilca, sta mu očitala tudi, da je 

»mrtvemu podporočniku Mišku, obveščevalcu, ki je padel pod streli četnikov », ko je ta ležal v 

mrtvašnici v Negovi sezul škornje, ki mu jih je podporočnik sicer pred kratkim vzel ..in se 

potem s tem hvalil v svoji trgovini 8. 

V času pred novembrskimi volitvami 1945 je OZNA poostrila nadzor tudi nad 

ministrom Snojem in dvema Radgončanoma, Jožetom Hrasteljem in Francem Husjakom Oba 

sta bila tesna sodelavca Snoja, ki je bil potencialni kandidat za omenjene volitve. OZNA se je 

dokopala do informacije, preko Husjaka (!?), da je minister Snoj izjavil, » da je kralj že 

odigral svojo vlogo in da ne pride več v poštev in da Snoj ni komunist in nikdar ne bo »9. 

Tako je odpadel morebiten poizkus Hrastelja in Husjaka, da bi pridobila Snoja za » kraljevo 

stran ». 

Drugo središče delovanja band je bilo na širšem območju Benedikta. Tako je v začetku 

novembra 1945 UDV poročala, da živita v Ženjaku pri Benediktu brata Anton Zemljič (rojen 

1911) in Avgust Zemljič (rojen 1920), » aktivna četnika «, ki pa sta živela legalno na svojem 

domu, skupaj s sestro Katarino Zemljič. Oba naj bi se po poročanju » informatorke L 65 » 

družila z Milanom in Jožetom Škamljičem. Jože je bil doma iz Sv. Treh kraljev pri Benediktu 

in je bil » star sodelavec četnikov ». Med vojno je bil tajnik na občini pri Sv. Trojici. Milan je 

                                                
7 Rd 1061 (5.8.1945) 
8 Rd 5066 (9.8.1945) 
9 Rd 14601 (23.10.1945) 
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živel v legali a je pogosto potoval v Maribor, videli so ga ljudje večkrat oboroženega v družbi 

bratov Zemljič.  

Pooblaščenstvo OZNA iz Radgone je zahtevalo od mariborske OZNA dovoljenje, da 

bi postavilo zasedo na Škamljičevem domu, » da bi te bandite ujeli ». Ko je OZNA izvedla 

aretacije v noči iz 3. na 4. november 1945, so te pri ljudeh naletele na odobravanje. 

Simpatizerji oblasti so se spraševali zakaj niso bile aretacije že prej, da « bi tako preprečili 

širjenje reakcionarne propagande », pri nasprotnikih pa se je »precejšnjo pobitost in preplah 

opazilo ». 

OZNA je za tri priprte osebe istočasno predlagala, da » jih takoj izpustimo in 

postavimo za agente«. Te osebe je ocenila, da so » precej mehke, zelo navezane na svoje 

družine in imetje in imajo toliko obremenilnega materiala, da bi se jih dalo postaviti…kar 

bomo še preudarili po nadaljnjem zaslišanju»10. Tako je OZNA želela z vrinjenjem svojih 

agentov v bando razkrinkati in pozneje ujeti njene člane. 

Za ta čas je značilna tudi zgodba Alojzije Horvat (rojena 1923) iz Aženskega Vrha. Ko 

se je v jeseni 1945 ilegalno vrnila čez Muro iz Avstrije (plačala je 500 Reichsmark za prevoz, 

ki ga je organiziral pobegli Franc Jarc iz Segovec) in se prijavila na okrajni NM v Gornji 

Radgoni, je izpovedala, kako je bilo z njenim bivanjem v avstrijski Radgoni. Tam jo je 

namreč » nek Srb iz Beograda » nagovarjal, da se bo lahko v domovino vrnila le, če bo dala 

svojo fotografijo za izkaznico, ki jo bodo izdali v Salzburgu, ko se bo podpisala za kralja 

Petra«11.  

Drugačna pa je izpoved Alojza Slane iz Melov, rojen1928, ki je bil v začetku leta 1945 

mobiliziran za delo (Arbeitsdienst) in poslan na Češko. Ob koncu vojne je bil zajet pri 

Münchnu od Amerikancev in bil v njihovem taborišču do konca maja 1945. Po izpustitvi se je 

umaknil v angleško cono in bil zaprt v taborišču Lambach pri Linzu.Ko je v sredini oktobra 

pobegnil iz taborišča se je skrival pri sestrični Greti Malej v Kapfenbergu in pozneje pri 

kmetu Francu Majcnu v Žetencih/Sicheldorfu pri Radgoni. Mejo je ilegalno prekoračil 15. 

novembra 1945 in se prijavil svojemu KNOO na Meleh in pozneje še v Gornji Radgoni. Tu 

je, na zaslišanju na pooblaščenstvu OZNA za okraj Radgona, izjavil, da pa » V Avstriji me ni 

nikdo silil h kraljevi gardi…«12. 

                                                
10 Rd 14600 (4.11.1945) 
11 Rd brez oznake , le ročno pripisano 1170 (30.11.1945)  
12 Rd 14654 (27.12.1945) 
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Tako se je končalo prvo obdobje band, ki v bistvu pomeni njihov nastanek, tudi 

poznejše znane Škamličeve skupine13. Za to obdobje je bilo značilno samostojno delovanje 

posameznikov, ki so bili aktivni že tudi med samo vojno kot četniki in so se po končani vojni 

skrivali iz različnih vzrokov pred novo oblastjo. So se pa že kazali dokazi v dostopnih 

dokumentih UDV, da so se povezovali tudi z emigracijo v Avstriji. Njihova aktivnost se je 

zmanjšala v pozni jeseni in zimi 1945/1946 tudi zaradi prvih aretacij posameznikov teh band. 

V letu 1946 se je pojavila sovražna dejavnost tudi v sami Gornji Radgoni in bližnji 

okolici. Še pred Veliko nočjo je prišel v Gornjo Radgono k mizarju Rudolfu Štelcerju » neki 

Hrvat «, ki je želel ilegalno v Avstrijo. Dogovorili so se za sestanek pri Francu Vreči v 

Podgradu pri Gornji Radgoni. Navzoči so bili Janko Njivar, brata Alojz in Franc Vreča ter 

Francova žena. Dogovorjeno je bilo, da bo čoln izdelal Alojz Vreča drugi dan dopoldan. 

Zvečer se je druščina (» jaz «, Janko Njivar, bratje Franc, Alojz in Janez Vreča in Hrvat zbrali 

ob 20. uri pri klavnici ob Muri, kamor so iz Štelcerjevega skladišča prinesli čoln. Za plačilo je 

Hrvat dal naslov Francu Vreči neke osebe v Ljubljani, kjer je potem dobil denar, » saj si je 

kupil Vreča motor Adri, Puch pa je že imel preje ».Po tem dogodku je čez dva tedna Franc 

Vreča organiziral na svojem domu sestanek. Udeležili so se ga Franc Vreča in žena Elza, 

Janko Njivar, Viljem Dokša, Franc Trojner (poštni uslužbenec), Alojz Vreča in » jaz ». 

Izdelovali so letake, » pisane na roko » , Dokša jih je nek večer raztresel okoli 20. Te 

listkovne akcije , ki so imele predvsem protidržavno vsebino, je druščini, predvsem pa Francu 

Vreči » dal iniciativo tisti (Hrvat), ki je bil pri Štelcerju14. 

Franc Trojner, ki je imel tudi pištolo češkega izvora, je tako kot drugi člani te skupine, 

v začetku leta 1946 opustil » sovražno delovanje proti Ljudski oblasti », ker so imeli strah, da 

jih bo oblast zasledila. To se je pozneje tudi zgodilo, Trojner pa je ostal odkrit nasprotnik, » 

saj se pri masovnih sestankov nove oblasti ne udejstvuje »15  

Spomladi 1946 so sledile številne aretacije pripadnikov in simpatizerjev band v okraju. 

Aretiran je bil Jože Kraner (rojen 1921) iz Ščavnice,ki je bil odbornik KNOO, njegov oče 

Franc pa celo predsednik KNOO Ščavnica. Razkril je, da je Škamljič pridobil Baumana za 

četništvo marca 1946, omenil je še simpatizerje gibanja (Martin Toplak, Miha Coln iz 

Ščavnice, Karl Kocbek- » ima mlin »). 16. 

Iz njegovega zaslišanja izvemo, da ga je, njegov znanec Jože Škamljič, že avgusta 

1945 spraševal » o njegovih načrtih po koncu vojne «. Po ilegalni vrnitvi Jožetovega brata, 
                                                
13 M. Čoh, str. 92 in 124-133 
14 Rd 5274 (dokument ni datiran in podpisan,) 
15 Rd 7181 (brez datuma); poročal je informator » 5..Zare Jože » 
16 Rd 3586 (24.4.1946) 
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Milana Škamljiča iz angleškega ujetništva v Franciji, je ta v septembru 1945 Kranerju zatrdil, 

da » bo začel z bratom Jožetom organizirati mlade fante v četnike «.Jože Škamljič mu je v 

oktobru razkril , da bo odšel v Avstrijo ali pa se skrival doma, »ker ju oblast preganja in da se 

ne bo boril za ta novi režim »17. Škamljič je tedaj že imel simpatizerja Baumana (trgovec s 

perutnino) in Šenekarja (trgovec z manufakturo in špecerijo), oba iz Sv. Trojice. 

Škamljiča sta Kranerju orisala » program nove četniške organizacije »:… da bo novi, 

komunistični, režim začel zapirati cerkve, kmetom vzel zemljo in izvajal vojaško 

mobilizacijo. Organizirati je potrebno mladino in pod varstvo vzeti ljudi, ki jih bi hotela 

OZNA aretirati. Organizirani naj bi bili tako, da bi se stalni ilegalci z orožjem skrivali, po 

vaseh pa bi imeli široko mrežo zaupnikov, ki bi dajali poročila o vojaštvu in njegovem 

gibanju, preiskavah in razpoloženju ljudi. Za začetek delovanja sta izbrala Sv. Trojico in 

okolico, ki jo je Jože Škamljič dobro poznal, saj je bil tam med vojno tajnik na občini18. 

Tako so bili zaupniki na terenu : Vincenc Bauman, Franc Borko, Šenekar, Klemenčič 

(posestniški sin , star 30 let, iz Sv. Trojice), Perko (mizar iz Sv. Trojice),Erman (trgovec iz 

Spodnjega Porčiča), Franc Kozar (vulgo Škorec, nekoč pri Baumanu v službi kot šofer, po 

poklicu mehanik, ki je« bandi tudi popravljal orožje ») in Terezija Folbertar in njena sestra, 

obe iz Sv. Trojice19. Tirš, predsednik KNOO pri Sv.Ani je bil tudi Škamljićčev zaupnik, 

sodeloval je tudi z Antonom Žižkom iz Zg. Ščavnice in njegovimi sorodniki: Valner 

(posestnik na Ščavnici), Špindlerjeva žena iz Ročice, Urbančič (» med okupacijo je bil pri 

četnikih«, iz Ščavnice) in Žižkov sosed Alojz Simonič (Zg. Ščavnica), h kateremu so že med 

vojno zahajali četniki ter tudi Kraner (posestnik v Sv. Ani). Po pobegu Tirša, » ko mu je 

postalo prevroče « je omenjeno skupino priporočil kot zelo zanesljive ljudje » Zemljiču, 

najožjemu sodelavcu Škamljiča »20. 

Aktivni oboroženi četniki so bili, po izpovedi Kranerja, naslednji: brata Škamljič, 

brata Trojner iz Negove, Zemljič in Franc Kozar (» Škorec »), kurirske naloge pa so opravljali 

Vincenc Bauman in Alojz Zemljič ter že » v jeseni in pred kratkim dve ujeti kurirki…obe pri 

Šentilju ». Javko so imeli » menda celo v Apačah, v Hötzlovem mlinu (veza:Mici Hötzl), kjer 

so dobivali moko »in od tu iskali stalno vezo z Avstrijo »21. 

                                                
17 Rd 3581 (24.4.1946) 
18 Rd 3582 (24.4..1946) 
19 Rd 3582 (24.4.1946) 
20 Rd 3583 (24.4.1946) 
21 Rd 3583 (24.4.1946) 
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Oborožena skupina je imela bunker v hlevu pri Toplaku v Oseku, kjer je skupina imela 

tudi radioaparat, ki sta ga Toplak in Zemljič kupila od Jožeta Kranerja za 8.000 din22, 

Bauman, celo » Škorec » ter včasih tudi Zemljič pa so hodili poslušat poročila k trgovcu 

Šenekarju v Sv. Trojico.. Skupina je dobivala tudi » propagandne letake , pisane v hrvaščini 

», ki jih je Zemljič razdeljeval okrog božiča 1945 zaupnikom23. 

Franc Borko (rojen 1925) iz Ihove, krojaški pomočnik, je bil aretiran, že marca 1946, 

ker je » bil član protidržavne oborožene tolpe ter opravljal funkcije obveščevalca in zaupnika 

v Ihovi » Kot sin velikega kmeta- kulaka, je bil obsojen na 5 let zapora s prisilnim delom24. 

Vincenc Bauman (rojen 1914), posestniški sin iz Zagajskega vrha št. 14, je bil aretiran 

17. aprila 1946 » zaradi sodelovanja s četniško bando ». Jože Škamljič ga je postavil za 

zaupnika že konec avgusta 1945 in ga povezal z Jožetom Kranerjem (vulgo Kocbek Pepi), ki 

je bil tajnik  

KNOO Ščavnica., Bauman pa odbornik. Njegova naloga je bila, da » bo dajal hrano 

za organizacijo », a je naj pozneje ne bi, zaradi česar je bil okregan. Zemljič je Baumanu tudi 

omenil svoje zaupnike iz območja Ščavnice: Ficki, Valner (gospodar), Slačekova dekleta (3 

poročene sestre), Rudolf Kraner (Zg. Ščavnica), Alojz Simonič (predsednik KNOO Zg. 

Ščavnica), Anton Žižek (gospodar na Zg. Ščavnici), Urbanič (posestniški sin), Franc Borko 

(Ihova) in Jurij Štajnfelzer (Ščavnica). Na zaslišanju, na OZNA v Mariboru, se je zelo 

izmotaval je pa priznal, da je slišal za odmevno » akcijo četnikov pri Sv. Ani, ko so napadli 

postajo Narodne milica in pri Sv. Antonu, kjer » so ljudje govorili, da so ubili človeka ». 

OZNA je razkril, da je vedel za tri bunkerje : pri viničarju Papežu v Štajngrovi, pri kmetu 

Martinu Toplaku v Oseku in pri Francu Kozarju (» Škorec ») v Oseku25. 

Amalija Portir (rojena 1929) je bila aretirana in zaslišana 19. junija 1946 iz Sv. Treh 

kraljev pri Benediktu. Bila je samska in služkinja pri Škamljičevih od svojega tretjega leta. 

Njena izpoved je bila prepričljiva in je razkrivala razmere na Štramljičevi domačiji pri Sv. 

Treh kraljih št. 4. Jože Štramljič je odšel v ilegalo pred jesenskimi volitvami 1945, ko se je pri 

hiši veliko govorilo, » da bo kmalu drugače , saj se bo vrnil kralj Peter, da komunisti ne 

morejo in ne vedo vladati…«.Škamljič bi naj bil zelo razočaran, ker ni uspel z vlogo za 

advokata in za volitve. Po skrivnostni izginitvi Škamljiča ga je Amalija videla šele v torek 18. 

junija 1946 zjutraj, ko je šel s sestro Amalijo v cerkev, oborožen z brzostrelko. V cerkvi bi naj 

ostal do četrtka, potem pa bi se naj zopet odpravil v Avstrijo. Škamljičeva sestra Amalija je 
                                                
22 Rd 3584 (24.4.1946) 
23 Rd 3585 (24.4.1946) 
24 Rd 5650 (26.4.1946) 
25 Rd 5811 in Rd 5812 (2.5.1946) 
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služkinjo do tedaj prepričevala, da sta brata Jože in Milan Škamljič mrtva, ko bi naj padla v 

Oseku pred Veliko nočjo. Župnik in kaplan iz Benedikta sta bila zadnjikrat pri Škamljičevih, 

ko je bil gospodar, oče Jožeta in Milana, težko bolan.26. 

Po izjavah Portirjeve je Jože Škamljič pobegnil konec oktobra ali v začetku novembra 

1945, ker je zasumil, da ga hoče OZNA aretirati, a ji je brat Milan zatrdil da je Jože zaprt. Na 

božični večer 1945 je Jože prišel domov z bratom Milanom in Feliksom Žižkom.na domačijo 

je prišel tudi kaplan Györkeš iz Benedikta. Iz Avstrije je 5. januarja 1946 prišel k Jožetovi 

sestri Malki nek moški iz Avstrije », ki je želel vedeti, kje se nahaja njen brat Milan « . Pošto 

od Jožeta sta na dom prinašala Alojz Zemljič ( » bil je v ilegali ») in Alojz Ferlinc iz Sv. 

Trojice. Sredi maja 1946 je morala služkinja nesti paket (oblačila, meso in potica) iz domačije 

k Bolnerju v Ročico pri Benediktu. Paket je naprej v Jakob odnesel Alojz Ferlinc, kjer se je v 

bunkerju skrival Škamljič. Za to skrivališče sta vedela le Ferlinc in Feliks Belna. Pri Sv. Ani 

naj bi še večji bunker, v katerem se je skrivala Terezija Trojner iz Sv. Treh kraljev. Ponoči 17. 

na 18. maj 1946 je prišel na domačijo Jože Škamljič, se skril na skednju in je želel ostati do 

20. maj, » ker se bo do takrat že vedelo, kdaj pride kralj Peter ».. Popoldan tega dne je šla 

mimo domačije celo patrulja dveh miličnikov a se niso ustavili na domačiji, da bi morda kaj 

povpraševala. Zvečer je Jožetova sestra poklicala Maričko, sestro od služkinje, in jo prosila za 

ključ od cerkve pri Sv. Treh kraljih. Amalija Škamčljič je za primer, da bi jih OZNA zaprla, 

zakopala v vinogradu posodo s 50 kg čiste masti, drugo s 40 kg pa v stari hiši. Škamljičeva 

sestra je služkinji tudi povedala, » da ko bo prišel kralj Peter bom ubila Polančevo Marico in 

Zorkovo iz Benedikta, vojnega referenta Markota iz Benedikta pa bom zaklala »27. 

Ko je bil še poleti 1946 zaslišan Avgust Škamljič (rojen 1902) iz v. Treh kraljev, št. 9, 

brat Jožeta in Milana Škamljiča, je UDV pojasnil nekatere podrobnosti o delovanju brata 

Jožeta. Tesni Jožetov sodelavec, Alojz Zemljič, ga je odpeljal v Osek, v bunker pri Toplaku. 

Brat Jože mu je ob odhodu izročil zaprto pismo za kaplana Györköša iz Sv. Benedikta. Ko je 

Avgust delal marca 1946 v župnišču, bil je namreč čevljar, mu je kaplan dal cigarete in 

slivovko za brata in potem sta še nekajkrat z Jožetom izmenjala pisma, vsa preko » veze 

Avgusta«, ko je kaplan Jožetu poslal tudi rožni venec28. 

Zaslišani Ferdinand Jakopec, ki je v Škamljičevi skupini » imel obveščevalno številko 

417 » je izjavil, da je preko Milana Škamljiča, že pred novembrskimi volitvami 1945, prišel v 

stik z Jožetom Škamljičem, ki ga je povabil » k organizaciji četnikov «. Razložil mu je o 

                                                
26 Rd 7040 in Rd 7041 (19.6.1946) 
27 Rd 7042 (19.6.1946) 
28 Rd 5600 in Rd 5601 (brez datuma); Štefan Gyorkeš (13.12.1912 Murska Sobota - 19.8.1975 Murska Sobota)  
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četniškem gibanju ter ga » postavil za obveščevalca za Sv. Tri kralje ».Njegova naloga je bila, 

da je poročal o premikih vojaštva in o preiskavah na terenu. Ferdinand Jakopec je bil 4. 

novembra 1945 aretiran ter bil v zaporu do 18.. februarja 1946 » zaradi tiskovne akcije », pri 

kateri pa, po njegovih trditvah, ni bil soudeležen. Po vrnitvi iz zapora ga je Milan Škamljič 

nagovarjal za zbiranje hrane. Marca 1946 sta skupaj sestavila pismo za Jožeta Škamljiča, ki je 

v odgovoru zahteval, da bi moral Jakopec » v vsaki vasi dobiti enega poročevalca ». Jakopec 

je uspel organizirati nekaj poročevalcev. Pridobil je v Negovi Janeza Mlinariča, gozdarja 

bivše negovske graščine, a le za kratek čas, » ker je odpovedal sodelovanje », v Kunovi pa 

»neznanca » (?), ki pa je kmalu pobegnil v Avstrijo ter Martina Papeža iz Sv. Treh kraljev. 

Jakopecu je bila veza tudi Amalija Škamljič, ki mu je posredovala podatke » o mladini pri Sv. 

Treh kraljih ». Koristne obveščevalne informacije je Jakopec dobival še tudi od Antona 

Klobase iz Štajngrove29  

V mariborskem zaporu se je 20. junija 1946 znašel tudi župnik Rudolf Vahčič iz 

Benedikta (rojen 1908), » ker je podpiral oborožene bande«. V podružnični cerkvi Sv. Treh 

kraljev, ki je bila oddaljena le za streljaj od župnijske cerkve v Benediktu je UDV » našla 

oborožene ljudi « in je bil kot župnik neposredno odgovoren za to cerkev. Na zaslišanju so ga 

spraševali o njegovih stikih z drugimi duhovniki iz Maribora (dr. Osterc, Janez Gašparič, 

brata Oberžan, frančiškani patra Rupert in Marjan ter pater gvardijan). Omenil je tudi stike z 

duhovniki iz bližnje okolice (frančiškan - pater Vladimir iz Sv. Trojice, župnik Ivan Granfola 

iz Negove, Ivan Zelko in kaplan Puncer v Gornji Radgoni, dekan Franc Šinko iz Lenarta, 

Franc Škof iz Sv. Antona in župnik Franc Štuhec iz Sv. Jurija ob Ščavnici). Pri Štuhecu je bil 

Vahčič v družbi svojega brata , ki je bil podporočnik JA in njegovega šoferja, ko je brat 

nakupoval maja 1946 les za vojaške potrebe v Slovenj Gradcu in Gornji Radgoni. 

Zasliševalcu (kapetan Sagadin) je Vahčič natančno predstavil še ostala brata (posestnik, 

trgovec) in sestri (poročeni v Avstriji, v Bregenzu in Wiener Neustadtu)30. 

Pri trgovcu in gostilničarju Ferdu Magdiču v Račkem Vrhu št. 29 pri Slatina Radencih 

je bila 5. julija 1946 ob polnoči izvedena drzna akcija » nepoznanih moških, oboroženih z 

brzostrelkami in puškami ».Ko so s klicanjem zbudili služkinjo Johano Fajster, so se 

predstavili da so iz OZNA. Najprej sta stopila dva moška in zaprla v klet gospodarja 

Magdiča,kuharico in služkinjo. Magdiču so iz blagajne, ki jo je moral odpreti vzeli 50.000 

din. V pritličju hiše sta bila še dva oborožena moška, zunaj hiše se je še slišalo govorjenje 

neznanega števila oseb. Iz podstrešja, kjer so spali, so prignali še tri vajence in jih tudi zaprli v 
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klet.. V njihovih spalnicah so pobrali žepni uri,nalivni peresi, srajco in žepno svetilko. V 

trgovini so bili okoli tri ure, trgovec jim je moral dati deset litrov vina, s stene so vrgli Titovo 

sliko, Zahtevali 200.000 din, ki pa jih trgovec ni imel. Ko je skupina odšla iz hiše, so se zaprti 

rešili iz kletnih prostorov in je gospodar po pregledu ugotovil, da mu je bila povzročena škoda 

v trgovini in ostalih prostorih za 197. 295 din. 

Skupina je znosila blago iz hiše do bližnjega gozda in brez sledov izginila v noč. UDV 

je naslednji večer poslala nekaj vojaštva, ki je preiskovalo gozd in patruljiralo po cesti proti 

Ljutomeru in Ptuju. Je pa UDV postala pozorna na celotno dogajanje pri Magdiču in ga je v 

poročilu oddelku za notranjo upravo in javnemu tožilstvu za mariborsko okrožje označilo, » 

da je vzdrževal veze s četniki, jih gmotno podpiral in razpečeval njihovo literaturo, 

zamenjeval denar,in posredoval ponarejene tisoč dinarske bankovce ». Ali je bila ta 

rekvizicija pri Magdiču resnično delo » nepoznanih oboroženih moških » ali pa le dobro 

odigrana zgodba, da bi se prikrila njegova pomoč četnikom, ni bilo tedaj moč ugotoviti, a je 

sum na slednje še obstajal31. 

Banda sestavljena iz okoli dvajsetih mož je 20. julija 1946, okoli 22. ure, izvedla 

akcijo pri dr. Sokolovu v Svetem Juriju ob Ščavnici. Moral jim je izročiti razna zdravila, 

povoje in pregledati njihovega bolnika (angina in vnetje desnega ušesa). Skupina je bila dobro 

oborožena saj je imela brzostrelke, puške, pištole, daljnoglede in torbice. Na prsih oblačil so 

imeli nekateri zastavico z vpisanim imenom Peter, na rokavih pa beli križ v elipsi. Stari so bili 

med 17 in 30 let. Ob odhodu so strgali Titovo sliko s stene in prerezali telefonske kable. Od 

Sokolova so odšli proti središču Sv. Jurija, nekaj se jih je ustavilo pred cerkvijo, kjer so tudi 

zapeli, s trkanjem so izzivali na vratih postaje Narodne milice, a se hitro umaknili. Odšli so v 

zadružno gostilno in so goste zaprli v klet ter začeli pleniti po hiši. Marija Nemec, 

upraviteljica gostilne, jim je morala postreči s pijačo. Strgali so Titovo sliko s stene, nasilno 

vzeli nekaj masti in drugih jestvin ter 2700 din, last zadružne gostilne. 

Okoli polnoči tega dne so še odšli k Sv. Duhu pri Sv. Juriju ob Ščavnici 

(opomba:danes Stara gora), precej opiti in se znesli nad privatno trgovino Klobasa. Lastnik je 

bil sekretar OF, žena pa sekretarka AFŽ. Nasilno so s streli odprli vhodna vrata in polomili 

okenska stekla. Klobasa se je skril na podstrešju, iskali so ga a ga niso našli. Trgovino so 

precej izropali, vzeli so v glavnem oblačila in tekstilno blago, baterije, a presenetljivo niso 

vzeli nič hrane.. Iz privatnega stanovanja so odnesli 35.000 din gotovine, tri ure, štiri zlate 

prstane, budilko, perilo in razna oblačila. Tudi tu so raztrgali Titovi sliko s stene. Ker jim 
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hčerki nista hoteli povedati ali imata kakšno funkcijo so ju pretepli. Iz trgovine so odšli okoli 

tretje ure zjutraj in ob odhodu pred hišo še streljali v zrak. Presenetljivo je bilo, da tega 

streljanja niso slišali trije (speči!?) pripadniki Narodne milice. 

Ko je zjutraj UDV izvedela o izvedenih akcijah bande, je po ogledu in razgovoru na 

kraju dogodkov, bila iz Gornje Radgone poslana skupina pripadnikov KNOJ. Že pred 12. uro 

so začeli v manjših skupinah (3 - 4 vojaki) iskati bando. Okoli druge ure so se že spopadli z 

bando, ki se je skrivala nad nekim hlevom. V spopadu s streljanjem je večini uspelo 

pobegniti, ujet je bil moški, oborožen s puško in tri ženske..Vojska je zasegla za štiri vreče 

nakradenega raznega blaga, dve puški, tri daljnoglede, tri vojaške torbice in drugo opremo. 

Pobegnili so tudi stanovalci hiše, ki jim je dala zavetje in organist, ki bi naj, po izpovedi 

zajete ženske » držal vezo z njimi in pripeljal kurirja iz pohorske brigade ». Zaradi preventive 

je nekaj vojske ostalo na terenu, patrulje pa so bile poslane po cesti med Sv. Jurijem proti 

Ptuju32. 

Ko je bila v drugi polovici junija 1946 zaslišana, v Mariboru priprta, Frančiška 

Majerič, sobarica v zdravilišču Slatina Radenci, se je izvedelo za bando 16 ali 17 članov, ki je 

delovala na širšem območju Sv. Jurija ob Ščavnici (Drakovci – Bolehnečice). Z Majeričevo je 

skupino štirih oseb povezal » neki Boris iz Maribora », ki je bil sicer doma iz Kapele nad 

Radenci. V začetku julija je namreč Majeričeva, ko se je vračala iz službe čez Kapelo v 

Moravce pri Mali Nedelji, srečala v na klancu v » Okoslavskem bregu » 3 osebe, ki so ji 

naročile, da jim bo morala večkrat posoditi kolo. Ko je skupina (3moški in ženska) 13. julija 

prenočila v zdravilišču, za kar je tajno poskrbela Majeričeva, je naslednji dan zjutraj odšla v 

Drakovce k Horvatu. Še isti dan jih je ob kapeli v Drakovcih srečala Majeričeva, ko jih je 

Horvat vodil mimo. Druga skupina (3 moški) je prispela v Radence 20. julija, vodič jim je bil 

eden iz skupine, ki je pred tednom že bila v Radencih. Majeričeva jim je dalo prenočišče (» 

tujska soba št. 112«), naslednji dan zjutraj so odšli, (» na točko št. 1 »), posodila je zopet 

vodiču svoje kolo. Horvat v Drakovcih je bil nedvomno javka za bando, tudi njihov sin Franc 

se je » skupaj s četniki skrival v Vidovi preši v grabnu v hosti ». Banda (16-17 oseb), ki jo je 

vodil » komandant Riba » , se je pred tem 13. julija skrivala tudi pri kmetu Slani v 

Bolehnečicah33. 

Konec julija 1946 so bili zaslišani in priprti Marija Štandeker (rojena 1926) , 

poljedelka iz Zgornje Velke, Jožef Berlič (rojen 1925), delavec iz Ploderšnice, Frančiška 
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Kolbl (rojena 1894), vdova kmetica iz Sovjaka pri Sv. Juriju ob Ščavnici in Rozalija Majer 

(rojena 1900), » želarka «34 iz Velke.  

Marija Štandekar je izpovedala,da je grozila Ana Ankovič, da » bo četnikom povedala, 

da naj ubijejo Pepco Kralj iz Velke, sama pa da bo še naprej pošiljala četnikom poročila kaj 

bo novega na terenu35- 

Jožef Berlič je izpovedal, da je nekaj dni pred napadom bande na postajo narodne 

milice pri Sv. Ani, prišel na njegov dom Alojz Rebernik, doma iz Šomarta. Ker ga ni uspel 

pregovoriti da bi z njim odšel v Avstrijo (» tam je dober in bel kruh »), je preko Jožefovega 

očeta hotel doseči, da bi sin » šel s križarji napadat narodno milico ».Čez tri dni so prišli 

Alojz Rebernik, Hans Neumaister, oba iz Šomarta in Anton Štrumfel iz Velke ter je šele na 

prigovarjanje očeta Jožefa odšel s skupino. Narodno milico so napadli Alojz Rebernik, Hans 

Neumeister, Anton Štrumfel, Ivan Petek,in morda še Ivan Polanec (» se več ne spominjam »). 

Rebernik je naročil Berliču da mora na postajo NM v Sv. Ani vreči pet ročnih bomb. Ob 

napadu je imel Rebernik le pištolo, Neumeister mitraljez, Štrumpfel pa »šmajser ». Ubit je bil 

v boju Ivan Polanec. Po akciji se je Berlič vrnil na svoj dom, očetu povedal o vsem, čez čas so 

prišli še Rebernik, Štrumfel in Petek in mu zagrozili z likvidacijo, če jih bo morebiti izdal. 

Neumeister se je pozneje skrival pri Labalinu v Hlapju in pri Vanču Karngaserju36.  

Frančiška Kolbl je bila obsojena zaradi » podpiranja križarjev s hrano in zatočiščem«, 

dne 24. julija 1946, » dokler so se banditi mudili na njenem domu«37. Izpovedala je, da je 

verjetno vezo s križarji (skupina je štela 24 moških in žensk), ki so prišli v hišo 19. julija 1946 

in ostali en dan, vzpostavila njena hčerka Klara, saj je » bila zaljubljena v četnika Adolfa 

Koražijo iz Pobrežja pri Mariboru ». Frančiška je kar obilno stregla četnikom s hrano (žganci, 

krompirjeva juha,opoldan: solata, krompir, kruh,mošt, večerja: čaj in kruh).Korajžno je 

priznala, da je vedela, » da se borijo proti sedanji državi ter temu redu…da se borijo za kralja 

Petra …niso mi nič grozili »38.  

Rozalija Majer je bila obsojena, ker je » sodelovala z protidržavno organizacijo s tem, 

da je nudila oborožen skupini pomoč v hrani in zavetišču in ker je skrivala ranjenega 

Neumeistra ter Antona Štrumfla39. 

Konec julija 1946 je že prej zaprta in zaslišana Frančiška Majerič dopolnila svoje 

izjave in ovadila še Marijo Horvat, mater Franca Horvata, ki je bil v skupini četnikov, Ivana 
                                                
34 Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), Ljubljana 2008; želarka = narečno vzhodnoštajersko kajžarica 
35 Rd 7043 (26.7.1946) 
36 Rd 7045 (26.7.1946) 
37 Rd 7047 (26.7.1946) in Rd 7048 (26.7.1946) 
38 Rd 7050 (2.8.1946) 
39 Rd 5517 (29.7.1946) 
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Hajdinjaka iz Kapele, Marijo Špindler ter celo svojega očeta Tomaža in ponovno Jožeta Slano 

iz Bolehnečic40. 

Cecilija Magdič (rojena 1919), delavka iz Drakovec pri Mali Nedelji, se je, po pobegu 

1945 v Avstrijo, ilegalno vrnila leta 1946. Ko je srečala v sredini leta Karla Magdiča, mu je 

zaupala, da se je vrnila po naročilu » Komiteta Stojadinovičevega » in seboj prinesla razna 

poročila in pisma, ki bi jih morala oddati v Zagreb. Imela je tudi razne angleške dokumente in 

legitimacije. Zaradi nevarnosti, da bi » UDBA dobila pisma sem jih pojedla ». Njen brat, 

Franc Kokolj je bil v JNA instruktor v X. brigadi iz katere je dezertiral in je bil pri četnikih 

kot oficir. UDBA je poslala osebo »A », ki je navezala stik z Magdičevo in se preko nje 

seznanil z nekaterimi družinami, ki so imeli sinove v ilegali Družina Jureš iz Logarovec, ki je 

imela prej dva sinova v nemški vojski, sedaj sta pa bila pri četnikih. Ta družina bi naj imela 

veze s Cecilijino sestro Alojzijo Kokol iz Drakovec. Prvi sestanek osebe » A » in Magdičeve 

je bil v trgovini pri Ferdu Magdiču v Račkem Vrhu pri Kapeli. Na isti sestanek je bil 

povabljen tudi Toplak iz Ivanjc pri Negovi, ki je bil že dobrega pol leta v ilegali. Magdičeva 

je popolnoma zaupala osebi » A », saj ni vedela, da je sodelavka UDV in ji je posredovala 

šifriran naslov za » osebo, ki prevaža ljudi čez mejo »41. 

V letu 1946 je bil, od januarja do septembra, pooblaščenec UDV za radgonski okraj 

Savo Vilhar, rojen 1919 v Ljubljani, po poklicu je bil litograf, v NOV je stopil po kapitulaciji 

Italije, septembra 1943, član KP pa je postal na svoj rojstni dan 1943. V juliju in avgustu 

1946, ko je UDV imela akcije proti bandam, je dobil Vilhar od nadrejene instance ( UDV 

Maribor) nalogo, da mora biti organizirano stalno dežurstvo, da se organizira pomoč vojske in 

avtomobile za večerne akcije.. On in njegovi sodelavci pa so raje odhajali » v Radence , v 

kavarno ». Akcija UDV nekega večera bi skoraj propadla, ker ni bilo avtomobilov, ne vojske 

in ne odgovornih ljudi kar nekaj ur. Vilhar je tudi zanemarjal organizacijsko delo z mrežo 

sodelavcev. Ko je Vilharja nadomestil v jeseni 1946 novi pooblaščenec je le-ta dobil samo 3 

nove informatorje in še ti so bili dekonspirirani. Zelo kritično naj bi bilo stanje na samem 

pooblaščenstvu. Vsi trije člani na pooblaščenstvu so delovali v eni sobi, tam urejali pošto, 

sprejemali stranke in pripornike ter tako ni bilo prave konspiracije. Trudi notranje kontrole na 

pooblaščenstvu skorajda ni bilo. Vojaki,ki so bili UDV v pomoč na pooblaščenstvu, so se 

večkrat pritoževali, da so člani na pooblaščenstvu večkrat pijani in da ponoči celo streljajo 

skozi okno na bližnji vrt.. Vilharja so celo obtožili, da je razkril nepooblaščenim osebam, tudi 
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takim, ki so bile pod njihovo kontrolo » punkt UDV za Jugoslavijo v Radencih ». V takih 

razmerah je seveda zelo trpelo celotno delo na pooblaščenstvu in na terenu, kjer se je čutil kar 

precejšen vpliv band nad kmečkim prebivalstvom predvsem na območju Sv. Jurija ob 

Ščavnici, Sv. Trojice in Sv. Treh kraljev , Benedikta ter Velke42. 

Škamljičeva banda je imela stike tudi s tujino. Njen idejni vodja, Jože Škamljič, je 

večkrat ilegalno potoval v sosednjo Avstrijo. Ko mu je nova oblast preprečila kandidiranje na 

volitvah v NOO, v avgustu 1945, se je v oktobru prvič odpravil v Avstrijo. Uspelo mu je 

vzpostaviti v lipniškem begunskem taborišču zvezo s šefom taboriščne policije in 

obveščevalnega centra Jovom Guberinićem. Dobil je navodilo, da naj agitira med 

prebivalstvom za abstinenco na volitvah. Na nadaljnjih srečanjih je dobil tudi navodilo, da naj 

organizira zaupnike v Slovenskih goricah, ki bi skrivali kurirje in orožje ter pripravljali teren 

za prihod jugoslovanske kraljeve vojske in Matjaževe vojske. Ime Matjaževa vojska je dobila 

organizacija, ki jo je v tujini ustanavljal podpolkovnik Andrej Glušič. Formalno so jo 

sestavljali pripadniki enot v tujini,koi so jih razorožili zavezniki, predvsem pa ostanki 

medvojnih protikomunističnih enot 8domobranci in četniki). Samo ime- Matjaževa vojska – 

pa je bilo simbolično, saj » naj bi se kralj Matjaž, ki spi pod goro Peco, prebudil in priboril 

ljudstvu njegove pravice » 43. Njegove večkratne prošnje za orožje pri Guberiniću niso bile 

uspešne. Je pa Jožeta Škamljiča v njegovem bunkerju v Oseku obiskal šef lipniškega 

obveščevalnega centra major Miloš Glišić44. Tu je bil od Glišiča ustanovljen obveščevalni 

center v domovini s številko 3. Glišič mu je tudi svetoval, da naj vzpostavi radijsko zvezo z 

lipniškim obveščevalnim centrom. Glišić mu je svetoval, da se naj poveže tudi s kaplanom 

Štefanom Györköšem iz Benedikta. 

Ponoči 19. aprila 1946 sta UDV in KNOJ obkolili Toplakovo domačijo v Oseku, saj 

so imeli informacije, da je v hlevu bunker in v njem verjetno vodstvo Škamljičeve bande. Po 

enournem boju bi naj bili ubiti le trije člani bande ( Milan Škamljič, Trojner in Žižek). Jože 

Škamljič je uspel pobegnit in se je skrival v novem bunkerju v Jakobskem dolu. Junija 1946 

se je Škamljič skrival tudi v zakristiji cerkve pri Sv. Treh kraljih. Kdo ga je izdal, še ni 

povsem jasno, saj ga je UDBA uspela 19. junija 1946 aretirati. Aretiral ga je Jože Logar, 

vodja protibandnega centra iz Lenarta v Slovenskih goricah. Na procesu v Mariboru, konec 

septembra 1946, proti osemindvajsetim članom in podpornikom Škamljičeve bande, so bili 
                                                
42 Rd 3069 (december 1946) 
43 Glej Martin Premk, Matjaževa vojska 1945 – 1950, Ljubljana 2005 in Mateja Čoh, za svobodo…., str. 88 
44 Miloš Glišić- Zlatibor ,med 2. svetovno vojno je bil načelnik štaba Požeškega četniškega odreda, septembra 
1945 pa se je vključil v delo obveščevalnega centra v Leibnizu/Lipnici. Decembra 1945 je postal šef 
obveščevalnega centra v Gradcu- Na začetku februarja 1946 je bil v Beogradu aretiran, poleti obsojen in 
ustreljen (Mateja Čoh; Za svobodo, kralja in domovino, Ljubljana 2010, str. 18)  
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obsojeni na kazni od sedmih mesecev zapora s prisilnim delom do petnajst let zapora s 

prisilnim delom in vsi z izgubo političnih in državljanskih pravic, štirim (Martin Toplak, 

Ferdinand Jakopec, Maks Korošec in Marija Toplak) pa še zaplemba premoženja. 

V posebnem procesu, oktobra 1946, je sodilo Vojaško sodišče 4. armade v Mariboru 

in Jožeta Škamljiča obsodilo 11. oktobra na dvajset let zapora s prisilnim delom ter na pet let 

odvzema političnih in državljanskih pravic. Sredi petdesetih let je bil Škamljič izpuščen iz 

zapora in je emigriral v Avstrijo45. 

Dejavnost band se je nadaljevala tudi pozimi 1947. Pri trgovcu in gostilničarju Ferdu 

Magdiču, ki ga je banda obiskala iz izropala že v začetku julija 1946, sta se od 14. – 18. 

februarju 1947 oglasila večkrat » dva križarja, ki sta prišla od Dravograda » in pri njem tudi 

prespala. Gospodarju sta odvzela hrano in pijačo, uro, nogavice in denar (2500 din). Magdič 

jima je povedal, da je sodelavec bande in za sporazumevanje ob prihodih so imeli parolo » 

Peter- Pavel » Da ne bi bilo nič sumljivega pri teh obiskih je Magdič zahteval, da naj križarja 

prestrašita gosta v gostilni (Alojz Koler), kar sta tudi storila. Po tretjem obisku ju je Magdič 

prijavil Narodni milici, ki ju pozneje prijela. Magdič je bil aretiran teden dni pozneje in bil 

zaprt v zaporih UDV v Gornji Radgoni46. 

Magdiču je po aretaciji UDV zasegla 136 litrov vina, radioaparat, dva robca in pare 

nogavic, kar je njegov zastopnik prijavil UDV v Maribor, ki je zahtevala natančno poročilo 

UDV za radgonski okraj , » kdo in zakaj je odvzel te predmete »47. Oktobra 1947 je radgonska 

NAPROZA prevzela od Magdiča njegovo trgovino48. 

Omenjena križarja sta bila isti dan (14. februar) še tudi pri družini Ivana Klemenčiča v 

Stanetincih pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Govorila sta hrvaško,bila sta oblečena v civilna oblačila 

in sta zahtevala le hrano. Nista se želela legitimirati, » ker je to tajnost », sta pa pokazala 

nekaj » ustaških slik ».Proti večeru sta odšla proti Hrastje Moti. Pri Klemenčiču so bili ob 

prihodu teh dveh soseda Avgust Cizelj in Štefan Kovač , oba iz Stanetinec in Franc Zadravec 

iz Rožičkega Vrha. Gospodar križarja ni prijavil in se je zato znašel v zaporu UDV v Gornji 

Radgoni49,kjer je v drugem zaslišanju (6. marec) navedel še nekaj podrobnosti o bivanju 

križarjev pri njemu. Ponovno je obžaloval, da ni prijavil križarjev, saj je bil pred tem že » 
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zaprt 1946 zaradi skrivanja bandita Stajnka iz Kupetinec, ki je bil aretiran nekje pri Mali 

Nedelji«50. 

» Oborožena križarja » sta se istega dne (14. februar) zvečer oglasila in prespala še pri 

družini kmetovalca Janka Divjaka v Račkem Vrhu. Janko ju je hotel prijaviti, a ga je mati, na 

pol slepa, pregovorila, ker se je bala, da se bosta križarja maščevala in zažgala hišo. Janko 

Divjak je bil aretiran in zaslišan na UDV v Gornji Radgoni51 ter postal sodelavec UDV kot 

informator52. 

UDV za radgonski okraj je » od patriotov OF in zavednih Slovencev » izvedela v 

soboto 15. februarja, da se na terenu, v okolici Radenc zadržuje banda. Naslednji dan so bile 

poslane patrulje, postavljene so bile hajke NM in KNOJ na širšem Radenskem območju. Ker 

je Magdič »namenoma, kot se je pokazalo pri zaslišanju njega in ostalih vpletenih, pozno 

prijavil oba bandita « je prišlo do izsleditve obeh šele v sredo 19.februarja. Po boju, ki je 

trajal le dobrih petnajst minut, leže v snegu in mrazu, sta se po izstreljenih cca 100 nabojih iz 

obeh brzostrelk predala NM in KNOJ. 

Ugotovljeno je bilo, da sta bila bandita Simijon Perunčić, rojen 1921 v Jablancih, okraj 

Medvedže v Srbiji in Stanoje Milosavljevć, rojen 1924 v Boru- Zaječar v Srbiji. Izkazalo se 

je, da sta oba iskala zvezo za ilegalni prehod v Avstrijo, ki bi jo naj dobila pri Ferdu Magdiču, 

ker je ta trgovec in gostilničar imel zvezo z znanim tihotapcem Štefanom Drvaričem. Drvarič 

je bil pri ponovnem ilegalnem prehodu meje aretiran 6. marca 1947, ko se je po treh tednih 

vrnil domov. Oba sta nedvomno čakala nanj, da bi ju odpeljal čez mejo v Avstrijo. Z zamudo 

je v Ljutomer na NM javil bandita tudi trgovec Maks Simonič iz Kupetinec ter » tako 

dezinformiral (NM) in s tem zaščitil bando ».. Obema je pomagal tudi Franc Breški iz 

Kupetinec, ki jima je pokazal pot. Ta je že leta 1946 skrival križarja Lovra Vrzela iz 

Terbegovc - Stare gore. Verzel je bil namreč kurir bande, ki se je klatila in ropala v Sovjaku v 

NAPROZA in na Stari gori v Klobasovi trgovini. Verzel je po likvidaciji bande pobegnil v 

Avstrijo, z njim pa tudi Brešnikova hčerka Alojzija53.  

V opisanem primeru je v bistvu šlo le za željo obeh Srbov, da bi se prebila ilegalno v 

Avstrijo, sta pa pri tem uporabljala orožje, izražala svoje četništvo in, sicer manj kot druge 

skupine,kradla in ustrahovala ljudi, ki so jima morala dajati hrano in prenočišče ter pomagati 

z informacijami. 
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Tim. » Jugoslovanska vojska v domovini » Komanda slovenske armade, »Matjaževi 

odredi »54 je 1. maja 1947 izdala Navodila šefom obveščevalnih centrov. To je dokument, ki 

obsega skupaj 28 strani tipkopisa. Navodila vsebujejo » najnujnejša naloge obveščevalne 

službe in pa vzorce poročil, oziroma navodila, kako je treba poročati » Namenjena so bila 

zaupnikom in informatorjem na terenu v celotni Jugoslaviji. Pišejo, » ker imamo za 

obveščevalno službo le malo šolanih in izvežbanih informatorjev, je naša sveta dolžnost,da se 

vedno urimo in izpopolnjujemo » Posebej je bilo zahtevano, da morajo šefi obveščevalnih 

centrov podučiti svoje poročevalce., da morajo vsa imena poročevalcev in pripadnikov 

šifrirati in se posluževati tajnih nevidnih pisav (npr. pisanje z limoninim sokom ali slano 

vodo). Navodila so bila namenjena za delo » v domovini in tujin i« , kjer je potrebno » stopiti 

v stik z vsemi funkcionarji v titovskem aparatu…ki so našega prepričanja in voljni sodelovati 

z nami oz prepričanja,strahu pred bodočnostjo ali za denarne nagrade » Navodila naštevajo v 

nadaljevanju področja, ki » so nam posebno potrebna radi miniranja Titovega aparata » 

(vojska, železnice, tovarne) ter daje vzorec poročila. Navodila se zaključujejo z mislimi, » da, 

kdor se hoče uspešno boriti proti sovražniku, ga mora dobro poznati » in » iznenadnost 

pomeni tričetrtine zmage ». Ob koncu navodila napovedujejo tretjo svetovno vojno in » 

prihranimo našemu, že tako izkrvavljenemu narodu dolgo borbo, ki zahteva ogromno število 

človeških življenj….zato razpredimo naše mreže in tipalke čim globje v komunistični sistem, 

da bodo v stanju s prvo potezo izbiti krvoločen komunizem iz tečajev ter osvoboditi trpeči 

narod in domovino azijatskega barbarstva »55. 

Navodilom je dodan seznam področij, ki jih morajo obveščevalci opazovati in o njih 

temeljito poročati:vojska,UDV,politična in upravna organizacija države,opozicija po 

republikah, cerkvena oblast, promet,uvoz,izvoz, gospodarstvo, oborožen odpor proti režimu v 

domovini, sodstvo, kultura,prosveta, prehrana prebivalstva, finance, obveščevalna služba 

režima in vpliv Sovjetske zveze)56 

Na območju Negove se je v maju 1947 pojavil » križar major Jovanović » in njegov 

vodič Lukovnjak, ki je že od prej poznal Ludvika Kura iz Radvenc pri Negovi. Kur mu je 

namreč obljubil vzpostavitev veze s križarji,ki so se takrat nahajali na območju Negove. Preko 

Kurove žene, ki je imela sorodnika v Slovenski Bistrici, je Jovanovič želel priti v stik s 

                                                
54 Glej M. Čoh, za svobodo…., str. 88; različna imena za skupek » vseh struktur protikomunističnie slovenske  
vojske, njjenih kurirjev, obveščevalcev in podpornikov v tujini in domovini » (M. Čoh, Za svobodo… str. 88)  
55 Rd 3351 do Rd 3358 (1.5.1947)- »Navodila » 
56 Rd 3331 do Rd 3350 (1.5.1947) 
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križarsko bando, ki je bila na Pohorju. Jovanovič je dobival poročila o premikih vojske in 

miličnikov NM na negovskem območju, kar mu je prinašal kurir Lukovnjak57. 

V sredini junija je bil Ludvik Kur, rojen 1912,delavec in mali posestnik , aretiran, ker 

ni prijavil srečanja s tremi oboroženimi banditi pri negovskem gradu okoli 18. maja 1947. Na 

zaslišanju je najprej lagal, da ni nikoli » dajal nikakih poročil ne ustnih in ne pismenih, ki bi 

se nanašale na izdajstvo«, a je pod težo dokazov (UDV mu je pokazala eno od zaseženih 

pisnih poročil za bando) klonil. Priznal je, da je trojica križarjev bila pri njem večkrat ( 8. in 

10. maja ter srečanje okoli 18. maja). Da » sem tako daleč zabredel je kriv Lukovnjak iz 

Radvenc, ki me je namenoma v to spravil ». UDV je še omenil, da je slišal., da se na območju 

Radvenci –Lokavci skriva Kondrad Kavčič iz Radvenc, ki je najprej pobegnil pred nemško 

mobilizacijo in » bil v partizanih v 14. diviziji na Kozjaku », ne ve pa, če se je v bližnjem 

gozdu pred tednom skrival prav on skupaj še z nekim moškim, ko sta takoj zbežala, ko ju je 

on opazil58. 

V Radencih je bil Franc Bračko, rojen 1906, fotograf in trgovec, UDV že dalj časa 

sumljiv zaradi urejanja ilegalnih prehodov čez mejo v Avstrijo. Njegova žena Neža, rojena 

Vrbnjak, je dobila od moža podatke o stanju NM v Radencih in jih posredovala Frančiški Fras 

iz Hrašenskega Vrha. Ta je bila kurirka bande Klenarja (Fekonja) – Viktor Jurkovič, ki se je 

takrat zadrževala pri Frasovih. Banditska skupina je na podlag teh podatkov naredila načrt za 

napad na postajo NM V Slatini Radencih. Napad bi naj bil v noči iz 23. na 24. januar 1947. 

Banditi so čakali v neposredni bližini NM, za gostilno Domajnko. Napad je preprečila patrulja 

KNOJ, ki je prišla nepričakovano mimo, pa tudi spor med kapetanom Fekonjem in samim 

Jurkovičem. Vrbnjak iz Hrastja Mote, brat Bračkove žene, je že pred tem podpiral oboroženo 

bando in zbiral za njih orožje ter propagiral odpor proti ljudski oblasti ter bil zaradi tega 

obsojen na štiri leta odvzema prostosti. Tudi Franc Bračko je bil, po podatkih UDV, 

obveščevalec bande59. 

Napad naj bi izvršila banda, ki jo je vodil Viktor Jurkovič- Branko, doma iz Hrastja 

Mote pri Radencih. Na postaji NM v Radencih so bili, po informacijah, ki jih je banda 

pridobila, samo štirje miličniki, ni pa bilo tam pripadnikov KNOJ. Orožje za akcijo je delno 

preskrbel Franc Križanec iz Hrastja Mote, ki je bil zaročenec Frančiške Fras in je bil pred 

kratkim odpuščen iz NM. Vsa Frasova družina je vedela, da se pripravlja ta napad. Ko so bili 

prvič pri njih jih je bilo devet. Frasova jim je v Radencih v zadrugi kupila olje in mast za 
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čiščenje orožja. Pri Frasovih so tudi jedli (juha, mlinci,zvečer pa žganci, juha in klobase,ki so 

jih prinesli sami). Banditi so bili drugič pri Frasovih marca 1947, bilo jih je šest, spet so dobili 

hrano in prenočišče. Tretjič je banda obiskala Frasove v sredini aprila 1947, zopet jih je bilo 

šest. Jurkovič je Frasovi potožil, da » jim gre slabo, ker je vedno polno patrulj in ker so bili 

pregnani iz Prekmurja »60. 

Jurkoviča je poznal tudi Štefan Jerič, rojen 1898, kmet iz Hrastje Mote. Jerič je bil 

sorodnik » križarskega kapetana Markoje » iz Renkovec pri Lendavi, ki je bil tedaj star okoli 

22 let. Na sestanku pri Štefanovem bratu Francu so se pogovarjali tudi o napadu križarjev na 

postajo NM v Radencih, ker so si hoteli pridobiti orožje in strelivo. Pri Francu Jeriču so 

križarji tudi prespali eno noč in naj bi jih bilo tedaj v skupini šest. Ob odhodu je skupin 

Štefanu Jeriču zagrozila, da bo ubila celotno njegovo družino, če bi jih slučajno prijavil NM 

oz. UDV, a ga je pozneje UDV aretirala in zaprla ter prišla do koristnih podatkov o povezavi 

Jurkovičeve in Markojeve bande61  

Jerič je tudi opisal uniforme Jurkovičevih križarjev:((angleške uniforme, prebarvane v 

črno, kape v obliki titovk z belim križem v sredini …» to je bil znak čuvanja vere «) in 

njihovo oborožitev (italijanska brzostrelka, nemške puške » mauzerice », Jurkovič pa je imel 

pištolo in brzostrelko). Z Jurkovičevo bando se je pri Jeriču sestal tudi Matija Kociper, ki bi 

jim moral dati strelivo, ki pa ga naj ne bi imel. V marcu 1947 so še večkrat, tudi 

nenapovedano prišli, in prespali na skednju pri Jeričevih, vedno je bil Jurkovič z njimi62. 

Marija Žerdin iz Murščaka, vas nad Hrastjem Moto, rojena 1921, šivilja je bila 

aretirana 28. julija 1947. Njeno pričevanje na UDV v Gornji Radgoni je razkrilo nekaj novih 

dejstev o bandi na območju Svetega Jurija ob Ščavnici. Prvič so se križarji pri njih oglasili že 

oktobra 1946 ter prespali dva dni, dobivali so tudi hrano. Prišla sta z njimi tudi njena znanca 

Franc Gert iz Kunove in Lovrenc Verzel iz Terbegovec. Povedali so, da so prišli iz Avstrije in 

želijo zvezo z Alojzijo Breški iz Kupetinec. Križarji so jo kot kurirko poslali v župnišče v Sv. 

Jurij ob Ščavnici, kjer se je srečala s kaplanom Jankom Kotnikom in njegovo kuharico 

Šolastiko Kolosovski, ki je dala nekaj hrane za križarje. Zahtevanega vina za križarje ni 

dobila, je pa ji bilo povedano, da ga lahko križarji sami prevzamejo pri Mariji Pišec . V 

Hrastje Moto je morala še s pismom, ki ji ga je izročil » polkovnik Maks Matjašič » po Rudija 

Domajnka, ki je prišel na sestanek z bando, kot tudi Stanko Polak iz Murščaka. K Žerdinovim 

je prišla tudi Matjašičeva žena Elizabeta. Prav Matjašič je Žerdinovi zaupal, da so se križarji 
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začeli masovno organizirati ter se » boriti proti sedanji komunistični Jugoslaviji, katera se 

bori proti veri ». Potarnal je tudi, da » v sosednji Avstriji ne smejo nositi orožja in da so bili 

prisiljeni, njih pet, da so prišli v Jugoslavijo ». Marija Žerdin je, ob poznejšem obisku 

skupine izvedela, da je v boju z UDV in KNOJ » na Bolehnečkih njivah » padel Maks 

Matjašič63.Žerdinovo je aretirala UDV Radgona in je bila obsojena na 5 let odvzema prostosti 

s prisilnim delom, za dve leti odvzem političnih in državljanskih pravic ter izgon za tri leta oz 

kraja bivanja » zaradi opravljanja kurirskih poslov pri križarski bandi »64.  

Po aretaciji Stanka Polaka, rojenega 1919, kmeta iz Murščaka, bivšega miličnika NM 

(» bil sem le 18 dni pri NM «), je opisal, kako je« skupaj z enim križarjem » dobil pri Martinu 

Vrbnjaku iz Hrastja Mote mitraljez in strelivo in sta ga odnesla k Žerdinovim, kjer se je 

skrivala banda. Franc Vrbnjak iz Hrašenskega Vrha, brat Martina Vrbnjaka, je bandi izročil 

puškomitraljez, ki ga je imel skritega v gozdu. V Selišču pri Sv. Juriju ob Ščavnici so križarji 

dobili brzostrelko italijanskega izvora pri kmetu Jožefu Žumanu. Križarji, predvsem pa Maks 

Matjašič so Polaka nagovarjali, da naj gre z njimi v Avstrijo, a je ta to odklonil. Ko so križarji 

prebivali pri Polakovih (dva dni) je Stanku Polaku in družini Matjašič sporočil, da bo » čez 

dva tedna prišlo več križarjev, ki bodo zasedli Ormož, Ljutomer in Mursko Soboto «, kar pa 

jim, tako je na zaslišanju na UDV izpovedal Polak, ni verjel. Ko je bilo ubit Maks Matjašič,je 

moral po naročilu križarjev Polak oditi k vdovi Elizabeti k Sv. Duhu in ji sporočiti,da naj 

pride do Žerdinovih, da bo skupaj s križarji odšla varno v Avstrijo, kar pa je Matjašičeva 

odklonila, » zaradi otroka in staršev ». Banda se je od Polakovih odpravila » neznano kam 

»65. 

Tudi priznanje Matije Kocipra, rojenega 1926, iz Kobilščaka, je potrjevalo UDV že 

znana dejstva, da je Viktor Jurkovič, ko je pobegnil iz NM v Radencih, bil večkrat viden v 

domačem kraju (Hrastje Mota) v decembru 1946, v družbi » neznanega bandita«, ko je bil 

oblečen v angleški jopič in oborožen z puško66.  

Ko so v vasi Stavešinci, pri kmetu Antonu Škrlecu (vulgo . pri Mišakovih) spravljali 

koruzo v septembru 1947 se je na njihovi zabavi med plesom pojavila skupina treh banditov. 

Sedonija  

Časar jih je najprej » zamenjala za pomožne miličnike iz Radenc «, ker je bil njen fant 

miličnik. Izkazalo pa se je, da so bili banditi v resnici » kurirji iz Salzburga » kot so se 

predstavili. Govorili so dialekt iz okolice Maribora. Proti jutru so odšli v smeri sosednje vasi 
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Očeslavci. Škrlec jih je prijavil na postaji NM v Negovi šele zjutraj ob 6. uri, kar pa je UDV 

smatrala vseeno za prepozno67. Tudi UDV je ostalo nepojasnjeno, ali so morda iskali zvezo z 

Bonifacijem Škrlecom, ki je že februarja 1946 pobegnil v Avstrijo in bi se morda po vrnitvi 

lahko skrival v domači okolici. Njegova sestra Zofija iz Benedikta je take namige UDV 

zavrnila68. Mesec dni pozneje je to njeno izjavo demantiral Matija Žnuderl, ki je potrdil UDV 

, da je videl Bonifacija Škrleca., ko je bila banda (trije moški) pri njemu 15/16. september 

1947. Oboroženi z lovskimi puškami in v civilnih oblačilih so se odpravili do Marice Polanec 

v Benedikt in jo oropali ter ranili69 Je pa o tem dogodku podal izjavo Franc Roškar, rojen 

1901, iz Janževega Vrha, ki je na zabavi igral harmoniko. Naj bi se z tremi banditi pogovarjali 

kar vsi udeleženci v hiši (okoli 20 ljudi), največ Kajdič in gospodar. Roškar je ocenil, da je bil 

vodja skupine » moški z zlatimi zobmi«, ki mu je tudi plačal 25 din za igranje naročenega 

valčka. Opisal jih je presenetljivo natančno- » vodja je imel sivo šofersko obleko,nizke čevlje. 

Bil je okroglega obraza, na desni strani zlate zobe, srednje postave, približno star okoli 30 let 

» ter druga dva ocenil, da sta bila stara okoli 28 in 38 let. Govorili naj bi » po krajnsko «70. 

Tudi v sami Gornji Radgoni je bilo dokaj živahno saj je bila Mura mejna reka z 

Avstrijo. Ko je bil v začetku oktobra 1947 aretiran Stanko Kovačič, rojen 1924, po poklicu 

čevljar, zaposlen pa kot hišnik narodne banke v Gornji Radgoni, se je pojasnila zgodba iz leta 

1946. Kovačič je stanoval v neposredni bližini reke Mure (Gornja Radgona št. 34). Aprila 

1946 je dobil pištolo, znamke Steyer -7,65 mm, od Milana Klemenčiča ( o Klemenčiču pišem 

v poglavju Delovanje KP v okraju Gornja Radgona 1945-1950), ki jo je novembra 1946 

zamenjal » Nandeku Rantaši, radio tehniku kot plačilo za popravilo radioparata ». Kovačič je 

bil soudeležen pri pisanju sovražnih letakov pri Vreči v Podgradu. Že dano izjavo UDV je 

dopolnil tako bi naj bli po tem pričanju prisotni Vili Dokša, zobozdravnik pri Fabjanu v 

Gornji Radgoni, Janko Njivar, vulkanizer, Lojzka Košič, njegova takratna zaročenka, 

poznejša žena, Franc Vreča, mesar v Gornji Radgoni pri Kaučiču, ki je imel tudi pištolo, 

kalibra 6,35 mm in njegova žena Elza. Letake sta pisala na bel papir z modrim svinčnikom 

Dokša in Vreča s parolama »Živijo kralj Peter II.«, » Dol s komunizmom », pozneje pa so jih 

raztrosili po cestah. Natančneje je Kovačič tudi opisal tudi izdelavo čolna (sandolin), ki ga je, 

v Štelcerjevi mizarski delavnici oz. v njegovem skladišču, izdelal Alojz Vreča. Pri ilegalnem 

prehodu, zvečer ob 21. uri, v aprilu 1946 je sodeloval kot stražar proti porušenemu 

železniškemu mostu čez Muro, da je pazil na morebiten prihod vojakov KNOJ, ki so nadzirali 
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mejo. Natančno je opisal » Hrvata, starega okoli 28 let » ,ki je s tem čolnom ilegalno 

pobegnil v Avstrijo, kjer naj bi imel že družino. Zaradi vseh teh » svojih prekrškov proti 

svojemu narodu in proti državi » se je Kovačič znašel v krempljih UDV in postal njihov 

sodelavec71. 

Zanimiva je ustanovitev tim. Ajlečeve bande. Rado Ajlec, rojen 1928 v Gornji 

Radgoni, je bil sicer doma v bližnjem Hercegovščaku št. 2. V februarju 1945 je vstopil v 

Lackov odred in ostal v vojski do septembra 1945, ko je bil zaradi bolezni demobiliziran. Iz 

vojske si je prinesel pištolo znanke FN., kalibra 9 mm in 14 nabojev in jo doma skril. Bil je 

uradnik v pisarni na državnem posestvu Gornja Radgona, kjer je ostal do avgusta 1946. V 

jeseni se je vpisal v peti razred gimnazije v Mursko Soboto, kjer je hitro navezal prijateljske 

vezi s sošolcema Jožetom Pelcom iz Radenc in Avgustom Maučecom iz Lipovec. Že poprej je 

kupil , za dva plašča za kolo, še eno pištolo FN 9 mm od Ülena iz Hotize. S sošolcema se je 

veliko pogovarjal o pobegu v Avstrijo, » ker nismo hoteli študirati ».in so za akcijo pritegnili 

še Franca Kremplja, poljedelskega delavca iz Šratovc pri Radencih. Pobegniti so hoteli 25. 

oktobra 1946. Pred nameravanim odhodom jim je dal Rakuša, mehanik iz Radenc, sicer doma 

iz Petanjc, puško in ofenzivno bombo. Iz Šratovc so krenili preko Ivanjc na Grabonoški Vrh. 

Bili so oboroženi, Ajlec z nemško puško (»Mauzerica ») in 20 kosi streliva, Pelc je imel 

pištolo FN s 14 kosi streliva,, Maučec pištolo Efenka in Krempel starojugoslovansko 

defenzivno bombo. Na Grabonoškem Vrhu so se ustavili pri kmetu Černelu. Ta je Ajlecu že 

pred tem zaupal, da se v bližini njegove hiše večkrat pojavijo križarji. Obljubil jim je, da jim 

bo vzpostavil zvezo z križarji. Ker po dveh dneh skrivanju na skednju niso pričakali zveze, sta 

se najprej domov odpravila Pelc in Krempel, naslednji dan pa še Maučec in Ajlec. Pri Černelu 

so pustili skrito puško, ostalo orožje je vsak odnesel domov. Ajlec in Maučec sta se vrnila 

nazaj v gimnazijo a so ju zaprli 16. oktobra zaradi nameravanega pobega za tri dni ter ju 

izključili iz šole za eno leto. S tem se je končalo prvo, sicer ponesrečeno, obdobje 

protidržavnega delovanja Ajleca in njegovih somišljenikov72.  

V poletju 1947 se je seznanil s Alojzem Slano iz Melov, s katerim sta se sicer poznala 

že iz šolskih let. Ker sta imela podobne poglede na tedanji čas » in to proti tedanji ureditvi », 

mu je Slana zaupal, da se na Meleh mladi organizirajo in zbirajo orožje, imajo tudi pisalni 

stroj ter da je njihov vodja bil Zmazek, ki je bil trenutno v JA. Slana mu je predlagal » 

srečanje s pravimi križarji ». 
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V prvi polovici julija 1947 sta se po predlogu Slane odpeljala z motorjem v Ljutomer 

in v bližnjo vas Podgradje, kjer je bil pri družini Babič tedaj križar Šajnovič, s še dvema 

križarjema. Slana je poznal Babićevo hčerko Vikico, ki je » bila njegova ljubica ». Križarji so 

bili oboroženi z avtomatskim orožjem in bombami, skrivali so se na skednju. Šajnovič je imel 

tajno ime Iztok, drugi križar je bil Tarzan, za tretjega pa Ajlec ni vedel, kdo je. Šajnovič je 

Ajlecu in Slani razlagal o njihovih pohodih v Prekmurju, o borbi pri Krogu, kjer je bila 

njegova skupina razbita. Ti trije so uspeli pobegniti s čolnom čez Muro in so čakali, da se 

razbita druščina ponovno zbere. Pokazal jima je fotografijo, na kateri je bila skupina 13 

oboroženih križarjev s Šajnovičem na čelu. Ajlec je Šajnoviču povedal, da nameravajo v 

Murski Soboti postaviti radiooddajno postajo, s katero bi vzdrževali stike s Kraljevim 

komitejem v Salzburgu. Šajnovič jima je povedal, da je njegova podobna aparatura pa 

trenutno pokvarjena in da naj bi Ajlec vzpostavi zvezo z bivšim jugoslovanskim poročnikom 

(imena mu Šajnovič naj ne bi povedal (!?), ki je bil takrat begunskem taborišču Pongau v 

Avstriji. Ajlec je tedaj spoznal, da Šajnovič dobro pozna skupino, ki sta jo vodila Slana oz. 

Zmazek na Meleh. Ob odhodu Ajleca in Slane je bilo dogovorjeno, da se bo Šajnovič kmalu 

oglasil pri Slani na Meleh. 

V nedeljo., 15. junija 1947, se je Šajnovič s še tremi križarji oglasil pri Slani .Ko je 

prišel še Ajlec, ki ga je o prihodu križarjev obvestil Franc Slana. je skupina bila že na skednju. 

Šajnovič in Tarzan sta igrala karte, ostala dva pa sta brala Ljudsko pravico. Šajnovič je bil 

oblečen » v wehrmanschaft uniformo «, ostali pa so imeli civilna oblačila. Šajnovič je takoj 

Ajleca povprašal ali je vzpostavil zvezo z omenjenim poročnikom v Pongau. Ta se mu je 

zlagal, da je sicer poizkusil a ni uspel. Resnica pa je bila seveda drugačna, saj Ajlec naj ne bi 

imel sploh radijske postaje. Ajlec se je hitro umaknil in z avtobusom odpotoval v Mursko 

Soboto. Šajnoviču je obljubil, da mu bo poizkusil » preskrbeti šaržerje za njegovo brzostrelko 

».Skupina je pa ostala pri Slani še dva dni73. 

Rado Ajlec je navezal spomladi 1947 še zvezo s Vinkom Kovačičem iz bližnjih Polic 

pri Gornji Radgoni. Kovačič je bil v začetku precej nezaupljiv do Ajleca in mu je šele avgusta 

1947 zaupal » seznam članov njihove oborožene grupe ». Člani skupine so bili: Ludvik 

Fekonja iz Polic, Franc Bračič, Vinko Kovačič iz Polic in » neki Vogrinec iz Ščavnice ». Vsi 

so bili oboroženi in » izvajajo nočne pohode kot križarji ». Ajlec je skupini predlagal, da bi 

izkopala bunker, pri tem je mislil na Šajnovičevo bando,če bi ga le-ta potrebovala a jim tega 

še ni razkril. 
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Ajlec je zelo vplival na nastajajočo skupino v Policah. Fekonja je hotel biti komandir 

bande saj je celo grozil da » če ne bo komandir grupe nebo več delal za križarje » .Aljec je 

temu nasprotoval, » ker je bil Fekonja pijanec » in je poveril vodstvo kopanja bunkerja 

Kovačiču ter mu s tem nekako dal vedeti da ga je postavil za komandirja bande. Ob tej priliki 

je dal Kovačiču tudi dve brzostrelki, ki jih je pred tem dobil pri Slani na Melah, a istočasno 

skupini prepovedal odhod na akcije z orožjem brez njegovega dovoljenja. Ajlec je tudi 

kritiziral akcijo, ki so jo izvedli spomladi 1947, ko so želeli pri Keblerju, sekretarju OF dobiti 

pisalni stroj74, a ko ga niso našli, so mu odvzeli uro in denar in » to imenoval kriminal ». 

Kovačič je s svojo skupino načrtoval tudi napad na postajo NM v Negovi, da bi pridobili 

orožje, a je ta akcija pozneje odpadla.  

Ajlec se je povezal tudi s Černelom iz Grabonoškega Vrha, ki ga je spoznal, ko je bil 

Černel v jeseni 1945 zaprt v Gornji Radgoni. Takrat je kot jetnik delal pri Ajlečevem očetu, ki 

je bil kovač. Po izpustitvi iz zaporov je Ajlecu pripovedoval, da se v njegovi domači okolici 

večkrat pojavljajo križarji. Ko je Ajlec v jeseni 1946 načrtoval pobeg v Avstrijo se je spomnil 

na Černela , iskal pri njem zvezo za vso skupino, a je niso dočakali in so se odpravili domov.  

Ajlec je imel sorodnike v sosednji Avstriji, kamor je pobegnila tudi Justina Jaušovec, 

rojena Ajlec, z možem in tremi otroki. O tem je UDV sporočila Marija Kramberger, tudi 

rojena Ajlec, ki je stanovala v Gornji Radgoni pri gostilničarju Rudolfu Kolerju.  

Skupini iz Melov in Polic sta se začeli tudi formalno organizirati . V ta namen je Franc 

Zmazek iz Melov za vso skupino izdeloval križarske legitimacije. Bele so bile za simpatizerje 

in podpornike, zelene pa za aktivne člane, ki so imeli orožje in so se udeleževali akcij75.N a 

Meleh je skupina pridobila še tudi domačina Ivana Kokola, rojenega 1914, samskega 

poljedelca. Tako je skupina na Meleh imela v tem času naslednje člane: Franc Zmazek, Alojz 

Slana, Franc Slana, Franc Kozar in Ivan Kokol. Zmazek je bil v poletju 1946 v službi na 

okraju v Gornji Radgoni in je deloval na področju agrarne reforme in je bil zaradi tega celo na 

trimesečnem tečaju v Ljubljani, pozneje pa je poklican v JA. Tako je bila njegova kamuflaža 

v javnosti popolna76. 

UDV je največ podatkov o delovanju bande iz Polic in Melov izvedela iz zaslišanja 

Ludvika Fekonje, rojenega 1909, delavca iz Polic, ki je« po kapitulaciji Nemčije začel šiiriti 

razne alarmantne vesti ». S križarsko dejavnostjo sta ga seznanila Alojz Strah in Vinko 

Kovačič, oba iz Polic marca 1946, ko so delali v vinogradu pri družini Strah. Kovačiču je dal 

                                                
74 Rd 7121 (25.10.1947) 
75 Rd 4518 do Rd 4521 (20.10.1947) 
76 Rd 7122 do Rd 7124 (25.10.1947) 



 330 

osebno fotografijo in podatke za križarsko legitimacijo. Domačija Fekonje v Policah je kmalu 

postala stalno zbirališče bande. Avgusta 1946 so že prvič sekretarju OF Keblerju v Policah 

odvzeli pisalni stroj. Taktika skupine je bila vedno enaka saj je to akcijo sicer izvedla celotna 

skupina iz Polic (3 osebe )in Melov (4 osebe), a v hišo sekretarja so stopili le njemu 

nepoznani križarji iz Melov. Le skupina iz Melov je bila v tej akciji oborožena, križarji iz 

Polic, ki so bili zunaj na straži, pa so » imeli le kole ». Ni pa skupini uspelo najti slovenske 

zastave v Mladinskem domu na Policah, ki so jo hoteli predelati v križarsko zastavo. Obe 

skupini sta se ponovno združili za akcijo septembra 1946 na Meleh. Združili sta se skupini na 

Meleh, 200 m od vasi, na tirih železniške proge Gornja Radona – Radenci. Odšli so skupaj v 

vas, da bi pri družini Galun in Lazar zaplenili orožje. Neposredno zaplembo so izvedli člani 

Polic (Strah. Kovačič in Fekonja) , člani iz Melov, med njimi tudi novinec, domačin Franc 

Hamler, pa so bili na straži. Tako so si prisvojili pri Genovefi Lazar pištolo 9 mm, pri Francu 

Galunu pa brzostrelko. Zmazek je imel že vnaprej pripravljeno izjavo za obe družini, ki sta jo 

morali podpisati, da ne bosta prijavili UDV oz. NM tega obiska bande. Tretja akcija skupine 

je bila v oktobru, čez dobrih deset dni po akciji na Meleh. Skupina, ki se je zbrala pri Fekonju 

v Policah se je odpravila na Spodnjo Ščavnico. Obveščeni so bili namreč, da je pri mlinarju 

Alojzu Benku, pri katerem je bil za pastirja Fekonjev sin Friderik, skrito orožje. V hišni 

preiskavi niso našli orožja, so pa zasegli kruh, meso iz tünke (4 kg) ter 6 litrov jabolčnika. So 

pa našli v potoku ob mlinu puško in pištolo. Vso orožje so shranili pri Fekonju, on pa jo je 

zakopal v bližnjem gozdu. Fekonja je bil prepričan , da je imel Zmazek zvezo z neko 

križarsko skupino iz območja Svetega Jurija ob Ščavnici. Akcijo pri Benku so ponovili okoli 

20. oktobra, ker so bili prepričani, da še vedno skriva orožje, a ga tudi v tej akciji niso našli. 

Skupina je načrtovala še zaplembo pisalnega stroja pri predsedniku KLO v Lomanoših. 

Potrebovali bi ga » da bi se na njem naučili pisati, ker smo bili prepričani, da bo ta režim v 

najkrajšem času razpadel, da bo v roke oblast prevzela križarska vojska ter da bomo mi lahko 

še zasedli gotove pozicije na oblasti ». Stroja niso našli in so se razšli po vrnitvi v Police na 

svoje domove. 

Zmazek, nedvomni vodja skupine iz Melov je tudi zahteval, da bi moral imeti vsak 

član ilegalno ime. Tako je bil npr. imel Fekonja ime » Slavko ». Med seboj so se pozdravljali 

z » Bog živi » !  

Fekonja je ob koncu leta 1946 doživel družinsko tragedijo. Bil je namreč osumljen in 

zaprt, ker » naj bi umoril svojega sina Friderika », kar pa se ni posebej poznalo na aktivnosti 

skupine. 
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V oktobru je Zmazek predlagal, da bi napadli obmejno vojaško postajo (» karavla ») 

na Meleh in bi tako pridobili veliko orožja in streliva. Do akcije ni prišlo, ker je bil njen 

namen prenevaren in se skupina iz Polic z njo ni strinjala. 

Bolj realna pa je bila zahteva Ajleca, da bi v Policah začeli kopati bunker za deset 

ljudi, češ., » da on mora te ljudi spraviti na varno, da jih ne polovi oblast ». Ob teh razgovorih 

je bil prisoten tudi Ferdinand Hojs iz Ivanjševskega Vrha. Bunker so kopali Kovačič, Fekonja 

in Hojs,okoli 200 metrov od Fekonjeve hiše. Bunker je bil namenjen za skrivanje orožja in 

hrane, Ajlec pa je ob tem nedvomno mislil tudi na skrivanje obeh skupin iz Melov in 

Policah77.  

V oktobru 1947 je UDV priprla šest oseb, » ki so vršili organiziranje oborožene bande 

z namero, da bi se z nasiljem zrušila ali spravila v nevarnost obstoječa državna ureditev ter 

spravila v nevarnost njena varnost na zunaj ». Priprti so bili : Matilda Kocbek, rojena 1893, 

šivilja iz Spodnje Ščavnice, Friderik Šloser, rojen 1906, posestnik iz Šratovec, Alojz Slana, 

rojen 1899, posestnik iz Melov, Franc Hamler. rojen 1908, poljedelski delavec iz Melov, 

Terezija Lisjak, rojena 1913,delavka iz Grabonoša in Janez Černel, rojen 1893, kovač iz 

Grabonoškega Vrha78.UDV je aretirala tudi Slana Alojza ml, rojenega 1925, delavca iz 

Melov,a je ta uspel pobegniti » iz zasilnih zaporov » (18. oktober 1947) in je emigriral v 

Avstrijo79. 

Friderik Šloser je o križarskem gibanju zvedel julija 1946 od Alojza Slane, ko mu je 

povedal, » da se je pričela organizirati križarska vojska, katera se bori proti Titovi 

Jugoslaviji, katera bo v kratkem propadla«. Septembra istega leta ga je nagovarjal Zmazek za 

vstop v organizacijo, kateri se je Šloser potem pridružil marca 1947. Tedaj je dobil zeleno 

legitimacijo, ki pa mu je še istega meseca ob požaru domače hiše tudi zgorela. Šloser je prejel 

od Slane še tudi zeleno izkaznico za Franca Rožmana iz Šratovec80. 

S Kovačičem sta se želela povezati tudi Julius Červek in Alojz Krancelbinder, oba iz 

Črnc pri Apačah, ki sta v oktobru 1947 želela pri njem dobiti orožje, da bi pobegnila v 

Avstrijo81. 

UDV je konec oktobra 1947 aretirala tudi Franca Zmazka, rojenega 1925, iz Melov. V 

predvojnem času je bil član Sokola. Imel je dokončane štiri razrede osnovne šole, 2 razreda 

meščanske šole, leto obrtne šole ter šest mesečni risarki tečaj. Bil je samskega stanu. Leta 
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1944 je bil mobiliziran v nemško vojsko ter se iz angleškega ujetništva vrnil julija 1945. Na 

Meleh je bila takoj propaganda, » da bo sedanja oblast kmetu vso zemljo pobrala in jo 

spravila v zadrugo » . Novembra 1945 se je pri delu v vinogradu lastnika Gyerkeša v 

Črešnjevcih spoznal z Vinkom Kovačičem, s katerim sta se dogovorila, da « bosta začela 

okrog sebe zbirati fante, ki bi bili pripravljeni da se nekaj organizira « Decembra 1945 je 

vseeno postal član OF, v letu 1946 se je zaposlil na okrajnem ljudskem odboru na odseku za 

agrarno reformo in tam ostal do novembra istega leta.  

Kot izšolan grafik- risar je začel za vse člane, na Meleh in Policah, izdelovati 

legitimacije. Papir je Zmazek imel doma, grb na sprednji in zadnji strani izkaznice je prerisal 

iz očetove delovne knjižice. Pisalni stroj za izpisovane osebnih podatkov članov je pridobil 

pri Pintariču, sekretarju OF na Meleh, ki ga je prelisičil z izgovorom, da potrebuje stroj za 

pisanje prošnje za državno službo. V kratkem času je izdal dvanajst izkaznic, s fotografijami 

članov ter podpisom desetarja (Zmazek ) in komandirja (Janežič).ter jih žigosal s pečatnim 

voskom na katerem je odtisnil grb iz kovanca starojugoslovanskega dinarja. Na pisalni stroj, 

ki so ga odvzeli na Policah, je Zmazek napisal okoli 50 propagandnih lističev (parola » Živela 

križarska vojska ! »), Slana pa jih je moral raztrositi po vaseh. Pisalni stroj je nato imel nekaj 

časa Franc Kozar a ga je nehote ta pokvaril, Slana ga je odnesel Šloserju in Francu Rožmanu, 

tajniku KLO Šratovci – Mele in ga Zmazek ni več pozneje uporabljal.  

Zmazek je bil idejni vodja obeh skupin in njihov vojaški vodja. Komando skupine iz 

Polic je poveril Fekonju, Kovačiča pa zadolžil » za politično organizacijo zbiranja novih 

članov za vstop v križarsko vojsko ».Zmazek se je na presenečenje vseh članov obeh skupin 

začel v oktobru 1946 umikati iz delovanja v bandi. Poslan je bil namreč novembra 1946 na 

šest mesečni tehnično- risarski tečaj v Ljubljano. Ob odhodu je vse svoje orožje izročil Kozar 

Francu. Po vrnitvi je bil takoj mobiliziran v JA. Tako je bil za obe skupini izgubljen, saj je , 

kot je pozneje na zaslišanju , oktobra 1947, povedal, » na tečaju spoznal, da sem bil na 

napačni poti ». 

V jeseni 1946 je Kovačič zelo resno opozoril Zmazka, da, če že ne misli več 

sodelovati se naj pazi, da ne bo kaj izdal, » ker za to stvar vedo tudi duhovniki ». Kovačič je 

imel namen celo likvidirati sekretarja OF v Policah, Zmazek pa » je zvedel po naših fantih » 

in od Fekonjeve žene, da ima Fekonja zvezo z bratom pri Sv. Juriju ob Ščavnici in da bi 

Zmazka v slučaju njegove izdaje skupine likvidiral82. 
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V sredini novembra 1947 sta bila aretirana še Ferdinand Hojs, rojen 1894, posestnik iz 

Vanetine pri Sv. Antonu v Slovenskih goricah., ker ni javil oblastem obiska dveh križarjev 

konec oktobra 1947 in njegov sin Ferdinand, rojen 1927, iz Ivanjševskega Vrha, ki je bil 

zaposlen kot delavec na žagi v Gornji Radgoni V bando ga je vključilo njegovo dekle, Pavla 

Duh iz Orehovskega Vrha, in je postal član skupine iz Polic83. 

Franc Rožman iz Šratovc je želel za raznašanje propagandnih letakov, ki bi jih pisal na 

pisalni stroj, pridobiti Ivana Domajnka, rojenega 1922, po poklicu kolarja,vojaškega vojnega 

invalida iz Hrastje Mote. Prav zaradi invalidnosti naj Domanjko ne bi bil sumljiv pri trošenju 

letakov. Domajnko je prejel od Antona Krambergera (vulgo » Pri Pelclnovih ») iz Kapele dve 

križarski pesmi in ju izročil Rožmanu, sam pa se je 1947 povezal še z Antonijo Černjavič iz 

Hrastja Mote ter ji zaupal » svoje mišljenje napram naši ljudski oblasti » ter » da je Rožman 

povezan s Kraljevim komitetom v Salzburgu »84 Rožman je v 8. novembra 1947 pobegnil v 

Avstrijo, » kot sodelavec Kovačičeve skupine ».in je bival konec leta 1947 v avstrijski 

Radgoni, skupaj s Slanom.. 

UDV je aretirala in poslala v mariborske zapore tudi » križarja Vinka Kovačiča ».V 

izjavi na nadaljevanju zaslišanja je povedal, da je dal podpise na križarskih legitimacijah kot 

komandir čete gornjeradgonski župnik Franc Puncer . Tudi njegov kaplan Anton Čeh in 

župnikova sestra Justa naj bi vedela za vso organizacijo križarjev in sodelovanje župnika. O 

tem sodelovanju obeh radgonskega župnika in kaplana je UDV poslala obvestilo v Ljubljano 

ter zaprosila, kako naj ukrepajo v tem primeru proti duhovnikoma85 

Ob koncu leta 1947 se je potikalo po radgonskem okraju še nekaj posameznikov, kot 

npr. v Zgornji Ročici pri družinah Ludvika Kukovca, kjer sta dva pripadnika »Jugoslovanske 

Tomaževe vojske « izsilila od gospodarja 200 dinarjev, a ne tudi dobila hrane za 12 ljudi. 

Obiskala sta še isto noč družini Rozalije Beloglavec in Janeza Belca86. V Žibercih pri Apačah, 

se je ponoči, v sredini decembra 1947, gibala » skupina 5- 6 moških » pri hišah Gumbučevih 

in Hajdinjaka., ki sta jih opazila Jože Furjančič in Rajko Klemenčič, oba domačina iz Žiberc. 

Furjančič je poslal Klemenčiča, da bi prijavil sumljivo skupino na NM v Apače, » a zgleda da 

on te skupine ni prijavil ». Ali je pobegnil celo z njimi v Avstrijo, Furjanič ni mogel tega 

UDV v Gornji Radgoni potrditi, ko se je s kolesom odpeljal in tam prijavil skupino87.. 
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Konec leta 1947 se je na gornjeradgonsko območje vrnil Jože Hrastelj, sin znanega 

radgonskega trgovca Jožeta Hrastelja, ko je pobegnil iz ljubljanskega zapora, kjer je bil med 

drugim zaprt tudi zaradi članstva v organizaciji TAKO ( » Tajna antikomunistična 

organizacija ») ter ilegalno pobegnil v Avstrijo88.  

V radgonskem okraju je bila razbita in delno že tudi aretirana ilegalna organizacija, ki 

jo je UDV imenovala » Mele – Police ». S to skupino se je v jeseni 1947 povezala tudi 

skupina vojnih obveznikov iz Črnc, ki bi morali v JA. Med njimi sta bila tudi Alojz 

Krancelbinder in Julius Červek. Po pobegu v Avstrijo je Červek odšel v ameriško cono, 

Krancelbinder pa se je večkrat januarja 1948 vračal nazaj v Črnce in se skrival pri družini 

Maj. UDV takrat še ni našla direktne povezave med njima in omenjeno skupino Mele - Police 

ter tujino89. 

V januarju 1948 se je zvedelo za nenavadno aretacijo Jožefa Šeka, rojenega 

1899,posestnika iz Smolinc iz marca 1946. K njemu sta namreč prišla dva civilista,ki sta se 

izdajala za križarja, zahtevala krompir in meso ter družino zmerjala, češ.« če ste dajali 

partizanom, zakaj ne daste še nam ? », Šeka so aretirali in odvedli na postajo NM k Sv. 

Antonu v Slovenskih goricah in ga zaprli v klet. Ker drugi dan na zaslišanju ni hotel priznati, 

da so se pri njegovi družini skrivali križarji, so ga pretepli, zlomili dve rebri in izbili zob. 

Poslan je bil nato na postajo UDV v Gornjo  

Radgono, kjer so mu grozili s smrtno kaznijo. Uspelo mu je po dveh dneh pripora 

pobegniti skozi okno ter se je vrnil na svoj dom.  

To je bil prvi znani primer, kako je UDV zmontirala namišljeno akcijo križarjev in 

izsiljevala lažno priznanje podpiranja bande90, 

Aretirana je bila januarja 1948 tudi Marija Ajlec, mati Rada Ajleca, rojena 1892 leta, 

stanujoča v Hercegovščaku pri Gornji Radgoni O križarjih je zvedela od Kovačiča, ki je 

obtoževal oblast, da » želi uničiti cerkve in duhovnike…« in » da se pri Benediktu zbira večje 

število križarjev, ki napadajo aktiviste OF«. Njemu je tudi dala zaprto pismo od njenega sina 

Rada91. 

V Murski Soboti je na gimnaziji nastala že septembra 1945 posebna ilegalna skupina 

med mladini gimnazijci. Radgončan Jože Hrastelj, je bil po vrnitvi 1945 iz Ljubljane, na 

priporočilo sekretarke Rezke Iljaš, sprejet v SKOJ, a hitro tudi izključen. Ni se mogel 

sprijazniti s tem, » da je bilo dosti članov SKOJ, ki so bili med okupacijo pri Hitler - jugendu 
                                                
88 Rd 14640 (26.12.1947) 
89 Rd 2295 in RD 2296 (7.1.1948) 
90 Rd 5045 in Rd 5046 (6.1.1948) 
91 Rd 5945 in Rd 6952 (23.1.1948)  
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» in da je občutil pritiske zaradi očetovega položaja pred in med vojno. ko se je v jeseni 1945 

vpisal v gospodarsko šolo v Mursko Soboto. Tam je spoznal Evgena Džubana,učenca šestega 

razreda na gimnaziji, s katerim sta imela podobne poglede na tedanje stanje v državi. Džuban 

mu je nakazal zvezo v sosednji Avstriji (» tam je begunsko taborišče ») od koder naj bi v 

kratkem dobil sovražno literaturo. Preko sošolke Justine, Džubanove sošolke, ki je bila doma 

iz Ključarovec pri Ljutomeru, stanovala pa je »tri hiše od gimnazije »je Hrastelj prejel dva 

četniška časopisa (Otadžbina in Vestnik ). Omenjena časnika je posodil tudi Radu Ajlecu. Vsi 

trije, Džuban, Hrastelj in Ajlec so imeli tudi pištole. Džuban je Hrastelju omenil tudi svojo 

zvezo s » jugoslovanskim komitetom v Salzburgu » in da pričakuje kurirja iz Avstrije. Džuban 

mu je omenil, da ima na gimnaziji že nekaj fantov zbranih v organizaciji TAKO in da » redno 

prebirajo sovražno literaturo in o njej razpravljajo na tajnih sestankih ». Hrastelja je prosil, 

da naj odnese neka pisma v Ljubljano zaradi želje Učka Vovka, Džubanovega prijatelja, 

njegovi želji po vstopu v pomorsko akademijo. Hrastelj in Ajlec, ki se mu je ponudil, da bo 

potoval z njim, sta s pismi potovala v Ljubljano do Avgusta Vovka, Učkovega očeta, ki je 

stanoval na Resljevi ulici.  

Na vlaku je Hrastelj prebral eno od pisem, ki je zahtevalo od očeta, da mu pošlje neke 

beležke, denar, itd. ter da naj se drugo pismo preda naslovljencu, ker bo on takrat že čez mejo. 

Pri Vovkovih sta srečala » oficirja, oblečenega v angleško uniformo Rajčević mu je bilo 

ime…«, ki se je zanimal ali bo Vovk res odšel čez mejo. Po vrnitvi se je Hrastelj sestal z 

Džubanom in Vovkom pri Petanjskem brodu na Muri. V bližnji hiši na Petanjcih so se sestali 

z » moškim in žensko, kurirjema, ki sta govorila srbsko in dejala da gresta v Beograd ». Ko 

so bili » Džuban in nekaj njegovih pajdašev » čez mesec dni po teh dogodkih aretirani je bil 

Hrastelj s pismom, pisanim v cirilici, izdanim v Linzu v Avstriji, ki ga je našel na oknu 

svojega stanovanja v Murski Soboti, povabljen na sestanek » v soboški park pri avtobusni 

garaži ». Tja ga je povabil podpisani » Jože Kajdič, član Slovenskega komiteta ». Hrastelj se 

na vabilo ni odzval » ker je bil bolan », pa tudi samo pismo mu je bilo precej sumljivo. Ko se 

je iz zapora vrnila Justa jo je srečal in mu je omenila, da so bili » neki načrti še pravočasno 

uničeni« pred njeno aretacijo. 

Hrastelj se je zelo trudil, da bi bil sprejet v pomorsko akademijo, poiskal je zvezo, 

Janeza Lovrača, ki je bil sekretar na Privrednem savetu v Beogradu, a so ga dokončno od 

namere za vpis odvrnil domači in stric, duhovnik Franc Hrastelj. Ob neki priliki je v Ljubljani 
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obiskal tudi Marjana Snoja, sina ministra Snoja, s katerim sta se poznala še iz časov, ko je 

družina Snoj bivala v Gornji Radgoni92. 

Zgolj zaradi tega, ker ni prijavil » bandita Kozarja » je bil v letu 1948 obsojen Janez 

Donik, rojen 1902 , posestnik iz Benedikta, na 3 leta zapora93. 

Da so se nekateri križarji povezovali s sosednjo Avstrijo in Nacionalnim komiteje 

kraljevine Jugoslavije (NKKJ) je UDV izvedela, ko je aretirala Franca Lovreca, rojenega 

1926, kmečkega sina iz Stare-nove vasi, ki je v Avstrijo pobegnil že konec oktobra 1945. Iz 

taborišča Judenburg je odšel » z nekim Draganom Radakovićem » v Italijo v taborišče » D. P. 

Jesi » pri Anconi in se pozneje vrnil v Avstrijo (Admont na Štajerskem ) in končno v 

taborišče Strass pri Leibnizu/Lipnici. Od tu je večkrat prihajal ilegalno čez mejo domov. Po 

aretaciji, ko je bil obsojen na 12 let zapora , je pobegnil zopet v Avstrijo in se naselil v 

Radgonskem kotu v Laafeldu/Potrni. Prav Lovrec je v sredini januarja 1948 odšel v Salzburg. 

Njegovi rojaki, ki so tudi bivali v radgonskem kotu, Maks Ivanič, rojen 1926 iz Starenove 

vasi, Tone Ferenčič (vulgo Titan) iz Kroga pri Murski Soboti in Viktor Mekiš iz Pertoče na 

Goričkem, so hoteli prečkati ilegalno mejo čez Kučnico z namenom, da bi v Avstrijo 

pripeljali ženo Franca Rožmana iz Šratovc in nekega Magdiča iz Logarovec iz ljutomerskega 

okraja. Pri prečkanju meje je Ferenčič naletel na mino, ki ga je ubila, Ivaniča pa ranila. 

Angleži so oba preživela (Ivanič, Mekiš) aretirali in prepeljali v taborišče v Lipnico. 

Omenjena skupina in Lovrec so imeli zvezo v Radencih, UDV je osumila Otilijo Kolar, 

rojeno 1907, poštno uradnico iz Radenc.94. 

Ko je bil Karel Lukovnjak, rojen 1923, elektromonter iz Radenc, po pobegu v 

taborišču Strass, ga je Feliks Lasbaher, doma sicer iz okolice Radenc, ki je bil šef taboriščne 

policije, pritegnil v taboriščno policijo. Tu se je spoznal z Kopitarjem iz Maribora, Novakom 

iz Rogaške Slatine, Francem Lovrecom iz Starenove vasi, Bračkom iz Maribora in Martinom 

Šajnovičem iz ljutomerske okolice » ter njegovimi sedmimi banditi » ter Fridlom 

Lasbaherjem, bratom taboriščnega šefa policije. Feliks Lasbaher je imel tesne stike » z nekom 

doktorjem iz Gradca », ki je v taborišče pošiljal ljudi,,ki so novačili ljudi za vstop h križarjem. 

Z njim so se družili tudi Kopitar, Novak in Tramšek, brat peka Tramška iz Radenc. Tudi 

Lukovnjaka je uvrstil na ta seznam za prostovoljce, ki naj bi odšli čez mejo. Iz tega taborišča 

je odšel Lukovnjak skupaj s  

                                                
92 Td 14648 do Rd 14653 (24.1.1948); zaslišanje Hrastelja v zaporih vojaškega tožilca v Ljubljani 
93 Rd 353 (25.1.1951) 
94 Rd 13603, Rd 13608 do Rd 13609 (7.2.1948) 
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Francem Mülfelnerjem iz Veržeja, z vednostjo Lasbaherja, ki mu je izročil 12 filmov, 

ki bi jih moral skriti » za križ, ki stoji ob cesti iz Radenc proti Ljutomeru «, a jih je skril na 

svojem domu v Radencih. Ob vračanju obeh proti reki Muri v septembru 1946 sta bila 

aretirana, na domu je UDV našla tudi omenjene filme. Po aretaciji je UDV pridobila Lovreca 

za sodelovanje in ga že čez en teden poslala nazaj v taborišče Strass z nalogo » da pripelje 

preko meje Martina Šajnoviča in njegovo bando «. Šajnoviča, Bračka in » nekega Madžara » 

je nameraval prepeljati ilegalno čez mejo. Naloge ni mogel izvršiti, ker mu je Lasbaher 

sporočil, da naj bi Šajnovič že odšel sam iz taborišča čez mejo ali pa z nekim transportom 

nekam neznano. Januarja 1948 je ob ilegalnem obisku Lovrec celo obstrelil v Radencih, 

obiskal pa ga je tudi Vinko Korošec., sin znanega radgonskega trgovca, ki pa se vrnil uradno 

na podlagi repatriacije.  

Ko je bil Lukovnjak pred leti aretiran v avstrijski Radgoni so ga na FSS spraševali tudi 

o ljudeh iz OZNA. Povedal jim je, da pozna Vinka Korošca, ne pa tudi za uslužbenca OZNA 

Benjamina in Iztoka, ki ju še takrat ni v resnici poznal. Zasliševalec, Anglež, ga je spraševal 

tudi o učiteljici Mileni Jurkovič, dr. Klincu in Kosmaču iz zdravilišča v Radencih ter o dr. 

Šariču, bivšem lastniku zdravilišča. V zaporu FSS je bil Lukovnjak zaprt skupaj z Martinom 

Šajnovičem. Lukovnjaku je povedal, da je bil zaposlen kot paznik zaporov na postaji NM v 

Ljutomeru. Dezertiral je, odšel h križarjem in da so ropali zadruge in blago delili kmetom. V 

Gornji Radgoni je imel zvezo » z nekim Kovačem », Lukovnjak je ocenil,da je to bil Ajlec. 

Šajnovič je prišel v Avstrijo » v družbi šestih oboroženih banditov« in so bili namenjeni v 

Salzburg. 

Lasbaher mu je v taborišču naročil, da bo moral, ko se bo vrnil v domov, likvidirati » 

sodnika Rižnarja iz Kapele », kar želi tudi neki Horvat, bivši miličnik iz Ljutomera. Dobil je 

pištolo, ki pa jo je pozneje prodal Vladu Šafariču iz Kapele, ki je bil zaposlen v zdravilišču v 

Radencih. Lukovnjak si je preskrbel še sam pištolo, od Rada Štrumpfa, ker se je bal za osebno 

varnost, ker je bil že enkrat napaden celo od Lovreca. Lukovnjak je sodeloval z UDV,» UDV 

,oz.tov. Iztok » naj bi mu namreč obljubili tudi orožni list za pištolo,ki pa jo je že kupil, še 

preden bi ga naj tudi dobil. 

Ko je UDV zasliševala Lukovnjaka je ta svoje izjave večkrat spreminjal, celo 

dezinformiral jih je in priznal, da se je velikokrat tudi zlagal ter si dogodke izmišljeval. Tako 

je lažno omenjal napade nanj, od » bande pri Hrastje Moti » in » srečanje z banditom 

Himelrajhom » . Je pa prijavil Frančiško Zemljič, ki mu je priznala, da pozna » dva križarja, 

enega iz Čakove pri Sv. Juriju ob Ščavnici in peka iz Maribora », ki naj bi pobegnila iz zapora 

v Mariboru. Priznal je tudi, da je resnično obstajala » v okolici Radenc šestčlanska Kaučičeva 
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», ki mu jo je omenil v taborišču Strass tudi Lasbaher. V tem taborišču je bil tudi Jožef 

Štrajher, študent, ki je večkrat ilegalno prihajal na svoj dom v Hrastje Moto. Njegov oče je bil 

v predvojni Jugoslaviji tesarski mojster in župan v domačem kraju. Lasbaher se je v taborišču 

ukvarjal tudi s tihotapljenjem predvsem cigaret iz Jugoslavije, za kar je skrbel tudi Tramšek 

Na terenu zunaj taborišča pa mu je pomagal Senekovič, ki je bil prevajalec pri FSS v 

avstrijski Radgoni, da je blago ilegalno prišlo pri Cmureku v taborišče. Feliks Lasbaher je bil 

v taborišču Strass » organizator ali vsaj zaupnik kraljeve organizacije », ko je delil med 

emigrante pole za vpis v organizacijo. Oktobra 1946 je prišel v taborišče » nekdo iz Salzburga 

», imel propagandni govor za kraljevo vojsko in uspel, da » se je večina emigrantov vpisala v 

organizacijo ». Prej omenjenega Lovreca, ki je bil po pobegu iz domovine policist v taborišču 

Strass, je Lukovnjak kot sodelavec UDV pripeljal čez mejo, kjer je bil aretiran. Lovrec je 

namreč »skupaj z Mülfelnerjem in pajdaši » v Veržeju napadel vojašnico in nato pobegnil v 

Avstrijo95 . 

Spomlad 1948 je bila vzpostavljena zveza informatorja UDV ( » Tarzan ») z Kovačem 

iz Črnc, ki je dobil poziv za vstop v JA. Dogovorila sta se, da bo po Kovača prišla » 

Krancelbinderjeva skupina » in ga varno odpeljala v Avstrijo96. 

V sredini februarja 1948 je bil na okrožnem sodišču v Mariboru sodni proces proti 

devetnajstim obtoženim iz skupine Mele – Police. Predsednik senata dr. Rudolf Adamič s 

porotnikoma (Jurij Babič in Demetrij Švajcer) in branilci obtoženih (dr. Karel Slokar, dr. Ivan 

Vinterhalter in dr. Filip Kumbatovič ) je razglasil po dvodnevni obravnavi naslednjo sodbo: 

Rado Ajlec, Franc Zmazek, Vinko Kovačič in Ludvik Fekonja, so bili obsojeni vsak 

na 12 let odvzema prostosti s prisilnim delom, izgubo državljanskih pravic za dobo 3 let in 

izgon iz prebivališča za dobo 2 let; Ferdinand Hojs, Franc Kozar in Franc Slana, vsak na 7 let 

odvzema prostosti s prisilnim delom,izgubo državljanskih pravic za dobo 2 let in izgon iz 

prebivališča za dobo 2 let; Janez Fridau na 6 let odvzema prostosti s prisilnim delom, izgubo 

državljanskih pravic za dobo 2 let in izgon iz bivališča za dobo 2 let; Ivan Kokol, Friderik 

Šloser in Franc Hamler, vsak na 3 leta odvzema prostosti s prisilnim delom, izgubo 

državljanskih pravic za dobo 1 leta; Alojz Slana na 3 leta odvzema prostosti s prisilnim 

delom, izgubo državljanskih pravic za dobo 1 leta, izgon iz prebivališča za dobo 2 let in na 

zaplembo celotnega premoženja z zakonito omejitvijo; Janez Červek na 4 leta odvzema 

prostosti s prisilnim delom, izgubo državljanskih pravic za dobo 1 leta, izgon iz prebivališča 

za dobo 2 let in zaplembo celotnega premoženja z zakonito omejitvijo; Jože Pelc in Franc 

                                                
95 Rd 7225 do Rd 7236 (9.2.1948) 
96 Rd 2328 (10.3.1948) 
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Krempl, vsak na 2 leti odvzema prostosti s prisilnim delom in na izgon iz prebivališča za 

dobo 1 leta; Mirko Rakuša in Franc Kšela, vsak na 1 leto odvzema prostosti z odložitvijo 

izvršitve kazni za dobo 2 let; Franc Makovec na 3 leta odvzema prostosti s prisilnim delom in 

izgonom iz prebivališča za dobo 2 let in Jožef Benko na 6 let odvzema prostosti s prisilnim 

delom, izgubo državljanskih pravic za dobo 2 let in na izgon iz prebivališča za dobo 2 let97. 

Tako se je končala v oktobru 1947 dejavnost ilegalne skupine Mele- Police, s tem 

procesom v februarju 1948 pa so bili tudi pravnomočno obsojeni. 

V avstrijsko Radgono so k družini Špur, ki je bivala v Bindergasse 1 pri Glavnem trgu 

prihajali razni člani NKKJ. K Tomažu Špuru in njegovi ženi je zato UDV poslala svojega 

sodelavca Ivana Jaušovca (psevdonim Perko),ki je skušal pridobiti oba za sodelovanje a ni 

uspel. Špurova žena je imela sestro v Gornji Radgoni, ki je bila žena Alojza Brumca, bivšega 

orožnika, ki je bil tedaj zaposlen na OLO Gornja Radgona98. 

Ko je bil poleti 1948 v Avstrijo od UDV poslan Jože Majer iz Vratjega Vrha in bil tam 

aretiran ter zaprt. FSS hotela pridobiti.za sodelovanje in mu je angleški oficir iz Lipnice 

razlagal,da » imajo že veliko kraljeve vojske v Salzburgu pripravljene, katera bo zasedla 

Jugoslavijo…in… da mnogo prostovoljcev, ki sedaj živijo v Avstriji vstopa v to vojsko ». Za 

sodelovanje s FSS mu je bila » obljubljena velika nagrada »99. 

UDV seje po prijetju skupine Mele – Police ukvarjala z zasledovanjem posameznikov 

in manjših skupin. Tako je npr. zaplenila spomladi 1948 tudi orožje » skupini Verzel«, ki je 

delovala na območju Sv. Jurija ob Ščavnici100. V Cogetincih pri Sv. Antonu v Slovenskih 

goricah se je potikala » skupina treh oseb », ki je prisilila Franca Bezjaka, da jim je odprl 

ponoči hišo, kjer so » izropali iz trgovine KOZE tekstilno blago ». Zjutraj sta Bezjak in Maks 

Dominkuš te ljudi prijavila, na postaji NM v Cerkvenjaku101. Ista skupina banditov se je 

oglasila pred tem že februarja in nato še dan pred ropanjem v Cogetincih pri družini Franca 

Satlerja, posestnika v Cogetincih, kjer so obakrat prespali in dobili hrano. Skupino je 

predvsem zanimalo, koliko je miličnikov na postaji NM v Cerkvenjaku in, ko so to od Satlerja 

izvedeli ( »le dva miličnika sta »), so se ojunačili in izropali zadružno trgovino pri Bezjaku102. 

Na širšem območju Slovenskih goric, v ptujskem, ljutomerskem in radgonskem 

okraju, je delovala tudi tim. Slanova banda103. Vodil jo je Ferdinand Slana s še dvema 

                                                
97 Rd 6017 do Rd 6030 (14.2.1948) 
98 Rd 13490 (19.3.1948) 
99 Rd 13516 (17.8.1948) 
100 Rd 5254 (13.4.1948) 
101 Rd 5499 in Rd 5500 (16.4.1948) 
102 Rd 5495 (22.4.1948) 
103 O »Slanovi ilegalni skupini » glej v Čok, str. 190 - 194 
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članoma (Ivan Novak iz Čermljenšaka v ptujskem okraju in Milan Caf iz Zavrha pri Lenartu). 

Spomladi 1948 je bilo aretiranih več oseb (npr. Franc Polič iz Obrat pri Benediktu)104 

predvsem zaradi tega ker jih niso ali pa so jih prepozno prijavili,jim nudili hrano in prenočišče 

in simpatizirali z njimi. 

Zaradi sodelovanja s kaplanom Jankom Kotnikom iz Sv. Jurija ob Ščavnici,ki je bil 

spomladi 1948 aretiran , » ker je podpiral oboroženo bando », je bila na pooblaščenstvu UDV 

v Gornji Radgoni zaslišana tudi Marija Jurkovič, poštna uradnica. Vse do leta 1944 » se ni 

zanimala za politiko«, ko je bila zaposlena kot natakarica pri svoji teti Frančiški Kolarič iz 

Okoslavec. Tja je večkrat prihajal tudi Ivan Klemenčič iz Okoslavec, ki je bil tesno povezan s 

četniško bando. In jim je prinašal četniško literaturo in letake105. 

Nekateri posamezniki, ki so dobili poziv za služenje v JA so se odločali za pobeg v 

Avstrijo , kjer so praviloma po aretaciji pri orožnikih in zaslišanjih na FSS bili vabljeni, da se 

naj vpišejo v » kraljevo vojsko ». Drugi so se pa odločili za skrivanje v domačem okolju in 

ustanovili manjše skupine, ki so pa tudi ropale zadruge, trgovine in od kmetov zahtevale 

predvsem prenočišča in hrano (npr. Alojz Kaučič, Jožef Perko in Franc Rajter, vsi iz območja 

Benedikta in Ročice)106.  

UDV je bila v poletju 1948 pozorna tudi na Stanislava Toplaka, rojenega 1928, iz 

Ivanjskega Vrha, ki bi naj med vojno » pri četnikih 1943 do 1944 »,sedaj » pa ima slab odnos 

napram naši oblasti » in je bil naklonjen pijančevanju in pretepanju107.Podobno je UDV 

označila tudi Antona Pušnika, rojenega 1927, iz Župetincev (» skrival se je po senikih, bil 

pretepač in tat...«), in ga aretirala junija 1948 na njegovem domu ter obsodili na 11 let zapora, 

ker je pred tem » vstopil v bando, načrtoval zbiranje orožja ter izvršil več tatvin in poneverb 

»108. 

Po sodnem procesu proti članom skupne Mele – Police je junija 1948 bila za družino 

Rada Ajleca, prvoobtoženega na tem procesu, podana še zahteva od UDV Gornja Radgona. 

Le-ta je zahtevala, da naj se njegovo mater Marijo Ajlec, rojeno 1892, ki je sicer bivala v 

Hercegovščaku št. 2, okoli 500 m od državne meje z Avstrijo, izseli iz 15 km pasu v 

notranjost Slovenije, ker je vedela za početja svojega sina in tudi obsojenega Vinka 

Kovačiča109. 

                                                
104 Rd 5329 do Rd 5332 (23.-29.4.1948) 
105 Rd 304 in Rd 306 (25.4.1948) 
106 Rd 7106 in Rd 7107 (16.3.1948) 
107 Rd 7196 (31.5.1948) 
108 Rd 5057 (29.6.1948 ) in Rd 5057 (19.8.1950) 
109 Rd 5942 (5.6.1948) 
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UDV Gornja Radgona je predlagala, da se tudi Frančiška Rožman, rojena 1920 iz 

Šratovc, žena Franca Rožmana, člana skupine Mele – Police, ki je pobegnil v Avstrijo, 

kazensko izseli iz obmejnega pasu (bivala je le 500 m od državne meje).Obtožena je namreč 

hotela pobegniti k možu s pomočjo kurirjev iz Avstrije, ki so jo obiskali na njenem domu. 

Vedela je za sodelovanje moža z bando in se je po pobegu moža » pokazala za odkrito 

nasprotnico našega pokreta »110. 

Zaradi » protinarodnega delovanja » je UDV zahtevala kazensko izselitev tudi družine 

Rakuša iz Radenc111. Mirko Rakuša, rojen 1930 iz Radenc, mehanični vajenec, je bil aretiran 

že oktobra 1947 zaradi » sodelovanja s križarji in posedovanja orožja » in bil obsojen na leto 

dni zapora s prisilnim delom pogojno za dobo dveh let. Po štirih mesecih je bil izpuščen iz 

zapora. Ob aretaciji, julija 1948, je imel tudi nedovoljeeno pištolo »efenka 7,65 s sedmimi 

naboji », kupil jo je za 1000 din od Rada Štumpfa, ter detonator in zažigalno vrvico112. Iz 

zaporov UDV je 18. julija 1948 pobegnil113. Tudi njegovo mater, Marijo Rakuša, rojeno 1902, 

je UDV aretirala in zaslišala julija 1948 ter ji očitala njeno « rdečo legitimacijo in funkcijo » 

bloklajterice za vas Radenci « med vojno in neprijavo » nekega Hrvata », ki je bil pri njih ter 

je želel čez mejo v Avstrijo114.  

UDV je gornjeradgonskega župnika Franca Puncerja 22. novembra 1947 pridobila » 

podpisano verbovko » a ni bil pripravljen » dajati pisnih ali ustmenih poročil ».UDV mu je 

očitala izdajstvo v zaporih Gestapa 1942, predvsem pa povezovanje z bando Mele – Police. 

Verbovan je bil v času, ko so bili v zaporih že člani omenjene skupine. Avgusta 1948, so ga 

obremenili z že februarja 1948 dano izjavo Vinka Kovačiča, » da je izvršil podpise na 

križarskih legitimacijah, kot komandir čete, župnik Puncer Franc, uslužben v Gor. Radgoni ». 

Kovačič je priznal, da je Puncer vedel za celoten potek akcij, vse o sami organizaciji skupine 

križarjev kot tudi njegov kaplan Čeh in njegova kuharica, sestra Justa Puncer. Zakaj UDV ni 

zaprla župnika Puncerja v času,ko je oktobra 1947 aretirala ostale člane skupine Mele - 

Police, iz dokumentov UDV ni razvidno115.  

UDV je postajal sumljiv tudi Vlado Krefit , star tedaj 38 let, iz Sv. Jurija ob Ščavnici, 

ki se je,ko je bil doma, družil » s sumljivimi ljudmi, ki so bili obsojeni zaradi četništva »116. 
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Ko je UDV v Radgonski kot poslala v jeseni svoja agenta Tarzana in Ritlopa z nalogo, 

da vzpostavita zvezo s skupino » Krancelbinder «, so jima zato dali tisoč cigaret » Morava » 

in plačilo za hrano 120 din in v novembru še 1000 din zanj in Antona Ritlopa, sta oba 

izneverila UDV in ostala v Avstriji. Zaposlila sta se v Donnersdorfu pri nekem mlinarju kot 

šoferja117. 

V Kraljevcih sta bila ubita 18. marca 1948 Jakob Njivar in Franc Zver. Najprej je bil 

ustreljen Njivar v sobi, kjer so domačini praznovali » god sv. Jožefa », ko je pa v sosednjo 

sobo zbežal Zver, pa so ustrelili kar skozi zaprta vrata še njega. Četniki so prisotne prisilili, da 

so skakali po Njivarovem truplu, za ubitega Zvera pa so morali » moliti rožni venec », po 

koncu molitve pa so vse zaprli v klet. Na napisanem listku v sobi so vsem, ki se bodo 

udeležili Njivarjevega pokopa, zagrozili, da jih bodo pobili. Ta zločina bi naj, kot je v zaporu 

v Gornji Radgoni razlagal svojemu sojetniku Jožefu Kavčiču iz Janževega Vrha Stanislav 

Toplak iz Ivanjskega vrha » storili njegovi znanci« oz tisti, (» iz Trotkove ») ,ki so se nekoč 

skrivali v bunkerju pri njegovem stricu Martinu Toplaku v Oseku in so uspeli takrat pobegniti 

pred likvidacijo UDV in KNOJ oz. niso bili takrat zraven118. 

Konec leta 1948 je Okrajno sodišče iz Maribora pri UDV v Gornji Radgoni 

poizvedovalo za pobeglima bivšima gradbenima delavcema pri Konstruktorju, Avgustom 

Pušnikom iz Sv. Antona v Slovenskih goricah in Francem Ojstrižem iz Moravc, ki bi naj 

zbežala v »neznano bando »119. 

Otiliji Ajlec iz Radenc, ki je bila teta obsojenega Rada Ajleca, je bilo onemogočeno, 

da bi svoji nečakinji Anici Jaušovec omogočila legalni odhod k njenim staršem v Avstrijo, kar 

ji je UDV onemogočila120. 

Še vedno so se v okraju zadrževali tudi posamezniki,ki so se skrivali pri kmetih (npr. » 

bandit Rudolf Kozar iz Ženjaka » pri kmetu Antonu Kranerju v Drvanji pri Benediktu ,Johanu 

Križanu v Spodnji Ščavnici121, Matiji Slani v Ženjaku122, Francu Sumperju iz Obrata123, pri 

Prosičevih v Trotkovi, za kar je vedela le hčerka Gizela124. Antona Kranerja je UDV pridobila 

za informatorja, ker »se zavedam ker sem kriv težke kazni in želim to kazen odslužiti na 

svobodi »125  
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Franc Sumper, rojen 1908, rojen blizu Celovca, se je priženil 1937 v Obrat pri 

Benediktu in je » aktivno podpiral ilegalca Kozarja« že od 1947 dalje ter tudi v teh letih » 

oboroženo bando Slana Ferdinanda« ter bil zato aretiran in zaprt126. 

Tudi Ferdinand Hojs iz Ivanjševskega vrha, ki se je skrival in vstopil » v bando Mele- 

Police « je bil aretiran in zaprt v Mariboru: Njegova karakteristika in njegove družine pa med 

ljudmi ni bila najboljša (pijančevanje)127. V mesecu marcu 1949 je natančneje opisal svojo 

vključitev in delovanje v omejeni bandi. Šele sedaj je izpovedal, zakaj niso dokončali kopanja 

bunkerja pri Fekonju v Policah. Prišlo je do delovne nesreče, pri mlatitvi je namreč izgubil 

Fekonja roko128.  

UDV je poročala NM, da je na terenu zvedela, da nekateri krajani iz okolice Sv. Jurija 

ob Ščavnici dobivajo pakete iz tujine, iz Avstrije ali iz ZDA. Pošiljatelji so pa bili tudi » 

četniki, ki so pobegnili v tujino » (npr. iz ZDA mož Otilije Rauter, iz Anglije pa Maks 

Gregorec iz Grabšinec)129. 

Ko je bil Milan Pučko, študent iz Gornje Radgone, rojen 1928, poslan v šolo rezervnih 

oficirjev v Šabac (» šifra 1756 «) v Srbijo, je UDV iz Gornje Radgona zanj poslala 

karakteristiko KOS v JLA. V njej je omenila, da je bil Pučko v letih 1945 in 1946 na 

gimnaziji v Murski Soboti povezan s skupino TAKO, ki je bila razbita in njeni člani aretirani. 

Pučka niso aretirali, » ker je bil v to organizacijo sprejet tik pred realizacijo razbitja ».Zanj je 

UDV zahtevala, »da ga je treba staviti pod strogo kontrolo »130. 

V marcu 1949 pa je bila aretirana Jožefa Jurkovič, rojena 1922, iz Hrastja Mote 37, 

zaradi » bandita Viktorja Jurkoviča » iz Hrastja Mote in župnika Nemca iz Kapele131. 

V sredini aprila 1949 je bil zaslišan že tudi sam » bandit Viktor Jurkovič «, ki je svoje 

starše branil tako, da je UDV priznal le tri obiske na svojem domu ( januar - april 1947)132 

Ker se je Franc Rantaša, rojen 1923, iz Hrastja Mote, že leta 1947 srečal z Jurkovičem in še » 

enim banditom « ter jima dal brzostrelko, se je znašel maja 1949 v preiskavi UDV v Gornji 

Radgoni. Bil je pridobljen za sodelavca UDV, z nalogo, da bo » moral po našem nalogu 

pobegniti v Avstrijo in tam za UDV delati »133 . 

UDV je iskala zveze, ki bi jih naj še vedno imel pobegli Franc Rožman iz Šratovec, ki 

je bil član skupine Mele – Police. Zaslišana domačinka Klanfarjeva, ga je dobro poznala, celo 
                                                
126 Rd 5341 (8.3.1949) 
127 Rd 7066 (7.3.1949); poročal je Marjan Ivanovič, vd.. komandirja postaje NM Negova 
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pisal ji je iz Avstrije brez bojazni preko pošte v Radencih in napovedal, » da se bliža cvetoči 

maj in da bo tička kmalu zapela«. Klanfarjeva je to razumela , da bo« nastala neka 

sprememba v državi » a tega ni prijavila na NM in je pismo zažgala134. 

Tudi Jožef Stanek , rojen 1893, kmečki sin iz Hrašenskega vrha pri Kapeli, se je znašel 

v preiskavi zaradi Viktorja Kukovca, saj je le- ta obiskal njihovo družino, hčerko Ido je imel 

za dekle, že v januarju 1947, prespal pri njih in dobil hrano. Hčerka Ida je v tem času, maja 

1949, bila zaposlena v menzi v Mariboru, Pobreška cesta 8, kjer je tudi stanovala in z 

Jurkovičem ni imela več stikov135. 

Jurkovičevo bando iz Hrastje Mote so podpirali tudi Jeričevi iz Hrastja Mote 32 

(gospodar Franc Franc Jerič,žena Marija, rojena 1896, ter sinova Alojz in Jožef ter stara 

mama Uršola Jerič) in Frasovi iz Hrašenskega Vrha. Januarja 1947 je obe družini obiskala 

skupina Jurkoviča(Kreslin, Vučko, Kolenko in brata Lipiča) ter še Markoja, ki je bil Jeričev 

sorodnik. Skupini sta šteli kar 9 oboroženih članov in sta se za spanje razdelili na dva dela; 

pet Markojevih je bilo pri Jeričevih, štirje Jurkovičevi pa pri Frasovih. Ko so se naslednji dan 

sestali skupaj pri Jeričevih so tam tudi začeli kovati načrt za napad na postajo NM v 

Radencih136. Jeričevi so bili » zaradi sodelovanja z bando » aretirani in obsojeni:Franc Jerič 

je bil že leta 1947 obsojen na 5 let zapora s prisilnim delom v Žirovnici in odvzemom 

celotnega premoženja, Posestvo je obsegalo 13 ha zemlje s hišo in pohištvom, gospodarsko 

poslopje, štiri glave goveje živine, dva konja in štiri svinje. Sin Jožef Jerič je bil obsojen na 10 

let prisilnega dela(kazen je služil na delu v Zemunu pri Beogradu), njegov brat Alojz Jerič na 

8 let prisilnega dela v Žirovnici)137. V preiskavo je bila vključena tudi » sestra bandita 

Jurkoviča », Marija Potočnik, rojena 1919, iz Hrastja Mote 27, ki je bila , » ker ni prijavila 

brata, ki je bil skrivač » že leta 1947 kaznovana z denarno kaznijo 2000 dinarjev.138. 

Viktor Jurkovič je že leta 1946 pobegnil v Avstrijo » kot križar », se naslednje leto 

ilegalno vrnil v domač kraj ter ponovno odšel v Avstrijo. V Avstrijo je junija 1949 » pobegnil 

po naročilu UDV » Franc Rantaša iz Hrastja Mote, ki je pred tem aprila 1947 dal Jurkoviču 

orožje - brzostrelko-, ki jo je prinesel iz nemške vojske,, obiskal pa je tudi Matijo Žižka iz 

Hrašenskega Vrha139 

Julija 1947 je bila zaslišana v zaporih UDV v Gornji Radgoni Marija Potočnik,rojena 

1919, sestra Viktorja Jurkoviča in Janka Jurkoviča, ki je kot partizan padel aprila 1945 pri 
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Totovem mlinu v Očeslavcih pri Kapeli. Viktor Jurkovič je bil avgusta 1945 aretiran od NM 

zaradi črnoborzijanstva a je iz zapora pobegnil. Sestra se ga je spominjala, da je že v mladosti 

bil zelonaklonjen kriminalu, doma je kradel kokoši in druga živila in zato ga je tudi prijavila 

NM ko je prvič pobegnil iz zapora140  

Viktorja Jurkoviča,rojenega 1928, avtomehaničnega vajenca iz Hrastja Mote, so 

aretirali in zasliševali najprej na pooblaščenstvu UDV v Ljutomeru 14. junija 1949. Na 

ljutomerskem območju se je skrival že leta 1946, ko je iz zapora v Gornji Radgoni pobegnil, 

skupaj z Antonom Bežekom iz Gornje Bistrice v Prekmurju. Oglasil se je pri Antonu 

Križaniču v Hrastje Moti V Avstrijo je pobegnil in se vrnil leta 1947. Na Cvenu in Moti se je 

skrival s Kreslinom,Vučkom iz Srednje Bistrice, bratoma Lipič in Kolenkom iz Dolnje 

Bistrice in Žižkom. Spali in hranili so se pri družinah Dolamič na Moti, pri Kukecu na Moti, 

Makoterju na Cvenu, kjer sta njegova brata trosila protinarodne letake, Antonu Bežeku, 

Horvatu na Moti, Janezu Krajncu na Moti, Dušanu Rajhu na Moti, Škergetu na Moti,pri 

kolarju Antonu Špuru iz Mote, januarja 1947 je bil tudi pri  

Škrgetu skupaj z Markojo iz Rankovec, ki bi naj bil ob Jurkovičevi aretaciji v 

francoski tujski legiji na Madagaskarju, v jeseni 1946 pa že pri velikem posestniku Magdiču 

na Cvenu in Copotu, kjer so pri obojih tiskali sovražne letake in pri Smodiševih. Bivali in 

hranili so se še pri » nekaterih hišah », ki jih je Jurkovič v preiskavi označil samo s hišnimi 

številkami – npr. » na hlevu blizu kapelice na Cvenu, št. 39 ali 6 « Pri Stojkovih na Cvenu so 

kopali bunker, pomagal je bandi Jožef Vrbanjšček. Skupina je bila tedaj na Cvenu in Moti 

oborožena (dve pušk,dve bombi,pištola in devet kg težka mina). Pisalni stroj, s katerim so 

pisali sovražne listke so zaplenili na KLO v Gornji Bistrici v Prekmurju141.  

Viktor Jurkovič je še 17. marca 1949 obiskal domače, očeta, mlinarja Alojza in 

mačeho Jožefo, rojeno Mulec, skupaj z » nekim banditom » in da je iskal še pištolo, ki bi 

morala biti v domačem bunkerju142. a je bil že čez dva dni ujet od UDV. 

Na sodnem procesu na okrožnem sodišču v Mariboru se je znašlo poleg Viktorja 

Jurkoviča še devet oseb: njegov oče Alojz (v priporu od 14..6.1949), mačeha Jožefa Jurkovič 

(v priporu od 14..6.1949), Franc Potočnik, rojen 1914, kmet iz Hrastja Mote in njegova žena 

Marija, rojena 1919, sicer Viktorjeva sestra, iz Hrastja Mote, Fras Franc, rojen 1877, mali 

kmetovalec in njegova žena Marija, rojena 1895, oba iz Hrašenskega Vrha, Jožef Horvat, 

rojen 1900 srednji kmet (v priporu od 15.6.1949) in njegova žena Frančiška, rojena 1904 (v 
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priporu od 14.6.1949), oba iz Hrastja Mote ter Marija Jerič, rojena 1896, srednja kmetica iz 

Hrastja Mote( v priporu od 14.6.1949). 

Obtožnica je Viktorja Jurkoviča hudo bremenila; po pobegu iz zaporov v Gornji 

Radgoni 1945 je ilegalno prešel državno mejo in pobegnil v Avstrijo in se nato ilegalno v 

družbi z Antonom Pečičem, s katerim se je spoznal v taborišču Strass, vrnil s » ciljem 

izvrševanja kaznivih dejanj ». 

Jurkovič je ponovno pobegnil iz zaporov v Gornji Radgoni, junija 1948, z Antonom 

Bežekom, ko sta NM odvzela tudi puško in pištolo ter se podala v ilegalo. Pridružil se jima je 

še Makoter in so delovali na območju okoli Cvena in Ljutomera. Oktobra 1946 je banda 

vlomila v prostore v KLO Zgornja Bistrica in odnesla pisalni stroj in uradne 

štampiljke..Konec leta 1946 je Jurkovič razširjal letake s katerimi je » pozival ljudi na upor 

zoper ljudsko oblast…da bodo prišli Angleži« in jih razširjal na območju Zgornje Bistrice, 

Cvena, Mote in Ljutomera. Ko je 27. novembra 1946 z Bežekom zopet ilegalno prešel v 

Avstrijo, je na zaslišanju na FSS » dal pod pritiskom razne podatke vojaškega in političnega 

značaja«. Ko je bil v taborišču Strass se je tam povezal » z raznimi iz FLRJ pobeglimi 

zločinci«,se v avstrijski Radgoni oborožil, povezal z Markojo, se decembra 1946 vrnil ter se » 

izdajal za križarja,četnika in belogardista« in si nadel tajno ime Branko. Imel je jasen namen, 

da bo izvrševal v državi razne diverzantske akcije, pobijal zavedne državljane in predstavnike 

oblasti, vlamljal v zadruge, itd. Odločil se je tudi za zbiranje orožja in pridobil mitraljez na 

Cvenu ter rusko brzostrelko in jurišno puško na Hotizi. Vzpostavil je tudi kontakt s 

Šajnovičevo bando in sodeloval v njeni akciji januarja 1947 na Hotizi, ko so nekemu aktivistu 

odvzeli lovsko puško in pištolo. Načrtoval je januarja 1947 v skupini napad na postajo NM 

Črenšovci in Radenci, ki pa nista bila izvedena ter še isti mesec sodeloval s » skupino petih 

banditov » pri napadu na postajo NM v Turnišču. Bil je aktiven pri vzpostavljanju zvez med 

bandama Šajnoviča in Markoje143 ter novačenju novih članov (npr. pridobitev Ignaca Lipiča). 

Ostali obtoženi so se na procesu precej zapletali s svojimi izjavami in so » prikrivali 

svoje stike z banditi » a jim sodišče ni verjelo v večini zagovorov in so bili obsojeni, posesti 

pa odvzete. 

Viktor Jurkovič je bil 8. julija 1949 na okrožnem sodišču v Mariboru obsojen na smrt 

z ustrelitvijo. Pritožba na Vrhovno sodišče LRS v Ljubljani je bila na obravnavi (24. avgust 

1949) » v celoti zavrnjena kot neutemeljena ter potrjena sodba prve stopnje ».Tudi prošnjo za 

pomilostitev Viktorja Jurkoviča je Prezidij Ljudske skupščine FLRJ z odločbo št. P 8101 z 
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dne 27.10.1949 zavrnil. Viktor Jurkovič je bil ustreljen šestega januarja 1950, kar je 

Ministrstvo za notranje zadeve LRS potrdilo z Zapisnikom o izvršitvi smrtne kazni144. 

V istem času, ko je bil prijet Viktor Jurkovič, je bil izdan tudi sodni nalog za prijetje 

staršev Rada Ajlec, za očeta Jakoba, rojenega 1894 in mater Marijo, rojeno 1892 ter Frančiško 

Rožman, rojeno 1920, ženo pobeglega Franca Rožmana in Marijo Slana, rojeno 1901 iz 

Melov, vsi so bili obtoženi sodelovanja z bando Ajlec – Kovačič od leta 1947 dalje. Jakob 

Ajlec se je branil, da vse do aretacije ni vedel za sinovo ilegalno dejavnost, prav tako je 

vztrajala na istem še žena Marija145. Na javni obravnavi, 26. septembra 1949, na okrožnem 

sodišču v Mariboru sta bila tako zakonca Ajlec nato oproščena vseh obtožb, kar je eden 

redkih primerov, ko UDV ni mogla dokazati preko oblastne javne tožilke (Zora Mlinarič) 

očitane krivde146. 

Tudi na apaškem območju, kjer UDV ni zaznavala organiziranih band, razen poizkusa 

Krancelbinderja, se je v letu 1949 pojavilo nekaj posameznih primerov simpatiziranja z 

križarji na avstrijski strani. Tako zanimanje je pokazal Franc Golob iz Žepovc, ki je bil 

matičar v Apačah in ga je vpletel v zadevo »sodelavec UDV A. Peterka », ki je prišel iz 

Avstrije. Posredoval mu je sliki kralja Petra in Draže Mihajloviča ter časopis » Matjažev glas 

» in zahteval deset obrazcev rojstnih listov147. 

Zadnja dva meseca leta 1949 se je UDV Gornja Radgona intenzivno ukvarjala s 

»Primerom Lukovnjak Karel », ki jim je povzročal kar veliko problemov. Karel Lukovnjak, je 

bil rojen 1923 v Negovi, za avtomehanika se je učil 1938 v Gornji Radgoni pri mojstru 

Francu Žnidariču. Med vojno je bil mobiliziranec v nemški vojski, pri podmorničarjih kot 

elekromehanik. Iz ameriškega ujetništva v Italiji se je vrnil avgusta 1945 in se zaposlil v 

tovarni Medenina v Slovenski Bistrici ter bil zaradi kraje odpuščen junija 1946. Takrat je 

pobegnil v Avstrijo s tihotapcem Viktorjem Čretnjakom iz Rogaševec. V taborišču Strass je 

bil paznik pod vodstvom takratnega vodje taborišča Feliksa Lasbaherja. V Avstriji se je 

povezal s Šajnovičem in njegovo skupino. Po aretaciji in petih mesecih zapora, kjer je bil 

pridobljen kot agent za sodelovanje z UDV,je bil izpuščen in je delal od oktobra 1948 na 

kmetijskem posestvu v Kočevju kot elektromonter. Konec septembra 1949 je pobegnil z 

Vinkom Mlakarjem in » nekim Srbom Iličem » preko Mure pri Meleh v Avstrijo. Nameravali 

so nadaljevati pot v Salzburg, » da bi v Matjaževi vojski dobro zaslužili in za isto špijonirali 

                                                
144 ZA - 1922 (Jurkovič Viktor 1.12.1928), 8 strani (Sodba v imenu ljudstva, Sodba Vrhovnega sodišča, Zapisnik 
o izvršitvi smrtne kazni) 
145 Rd 5252 (14.6.1949) in Rd 5261, Rd 5263 (15.6.19949) 
146 Rd 4512 (29.9.1949) 
147 Rd 1580 in Rd 1585 (4.10.1949) 
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».Po ločitvi od Mlakarja sta z Iličem nadaljevala pot proti mestu Radgoni in bila aretirana od 

avstrijskih žandarjev ter je bil Lukovnjak po štirih dneh prepeljan na FSS v Lipnico. V 

taborišču ga je tolmač Novak nagovoril, da naj gre v Jugoslavijo in na območju Maribora 

preskrbi miličniško uniformo ter jo prinese v Avstrijo.. FSS mu je organizirala ilegalni prehod 

pri Šentilju. Po prehodu se je Lukovnjak sam javil na postaji NM v Šentilju in zahteval šefa 

UDV Maribor. Takrat je bil (8. novembra 1949) aretiran in so se zadeve začele razjasnjevati o 

njegovi dvojni vlogi, ki jo je do tedaj igral. Tako »neki Srb Ilić » naj sploh ne bi bila resnična 

oseba v vsej zgodbi, provokatorsko in dezinformativno je poročal UDV o križarski skupini 

Himelrajha ter menjaval izjavi o tem da je pobegnil iz zaporov v Avstriji ter da je bil poslan 

od FSS .Ob koncu » obdelave Lukovnjaka « ga je UDV označila za » navadnega 

kriminalnega tipa « Je pa tudi UDV samokritično priznala, da je »za Lukovnjakovo 

dezinformativno poročanje krivo absolutno nepravilno vodstvo, predvsem podporočnika Šobe 

«148. 

Julija 1947 obsojena Marija Žerdin iz Murščaka je bila na podlagi ukaza Prezidija 

Ljudske skupščine FLRJ, št. U 9224 (30.12.1049) 14. januarja 1950 odpuščena na ukaz 

amnestije, ko je prestala že dobri dve leti zapora, a je ostala pod budnim nadzorom UDV149, 

njen brat Jože Žerdin pa je že od konca novembra 1947 bil sodelavec UDV150  

Na območju Svetega Jurija ob Ščavnici je bil zelo vpliven Franc Mauko, rojen 1907, 

mlinar iz Čakove,, ki je postal sodelavec UDV že avgusta 1945, a so ga budno pazili, ker so 

mu ljudje očitali njegovo sodelovanje s četniki med vojno in po njej, UDV pa mu je še vedno 

formalno zaupala151., 

Na območju Ivanjc pri Negovi je Štefan Horvat maja 1950 nagovarjal kmete (Franc 

Klobasa iz Očeslavec, Škrlec in Kebler iz Stavešinec ter Vogrin, Jakob Klemenčič (vulgo 

Senčarji) in Martin Kotnik, vsi iz Ivanjc), da bi vstopili v bando. Imel je načrt, da bi napadli 

postajo NM » in jim pobrali rožje ter angažirali miličnike da gredo z njimi ».Omenjeni 

kmetje bi predvsem podpirali bando s hrano, a je Horvata odločno zavrnil pri tem snubljenju 

Alojz Veberič152.  

Horvat je bil pred tem pol leta v Ivanjcih knjigovodja na kmetijski zadrugi in je 

stanoval pri Rozaliji Polič v Ivanjcih. Po bližnjih vaseh je prodajal tudi razno potrošno blago 

(zvezke za šolo, svinčnike, glavnike, kamenčke za vžigalnike, žepne svetilke, vžigalnike in 

                                                
148 Rd 3166 do Rd 0003169 (8.11.1949) in Rd 7212 do Rd 7218 (21.12.1949) 
149 Rd 7246 (14.1.1950) 
150 Rd 1014 (14.1.1950) 
151 Rd 392 in Rd 393 (13.3.1950) 
152 Rd 7139 in Rd 7140 (29.5.1950) 
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koledarje) ter prenočeval pri kmetih. Po opravljenih prodajah se naj bi vračal v Maribor, kjer 

je, tako je govoril kmetom, » imel že skupino šestdesetih mlajših in starejših oseb, ki se 

imamo namen postaviti proti oblasti »153. 

Junija 1950 je UDV pridobila za sodelovanje Ivana Mačka, delavca iz Radenc, ki ji je 

priznal, da se je v letu 1948 sestajal s pobeglimi in oboroženimi ilegalci, ki so prihajali iz 

Avstrije (Ficko, Klobasa, Štumpf in Rakuša)154. 

Na območju Sv. Jurija ob Ščavnici se je poizkusila v poletju 1950 organizirati nova 

banda,ki jo je pripravljal Ivan Šešerko. Ko so pred tem zaprli miličnika Viktorja Mohoriča s 

katerim sta skupaj pijančevala, se je zbal za svoj položaj pri odkupih blaga od kmetov, in je 

kritiziral sistem ( npr. beseda Tito pomeni » Tajna interna tolovajska organizacija ») in 

govoril o bližajočem se napadu Bolgarije, Grčije in Romunije na Jugoslavijo, itd.155.  

UDV je spremljala ljudi, ki so bili v prejšnjih letih simpatizerji ali sodelavci križarjev 

a so bili še na svobodi. Tako je spremljala v poletju 1950 Marijo Breznik iz Apač, ki » je bila 

povezana s križarjem Vinkom Kovačičem iz Polic », ki je bil v tem času že v zaporu, in ga 

takrat ni prijavila, je je bil v zaporu v Ljubljani bila sedaj kaznovana z 500 dinarji 

globe156.Spremljan je bil tudi Jožef Ajlec, ki pa je bil kljub oprostitvi vseh obtožb konec 

septembra 1949 še nadzorovan od organov UDV Gornja Radgona157 

O stanju na Meleh, kraju, ki ga je UDV imela v posebni kontroli, je UDV poročal 

Dušan Ilešič. ( o načrtovanih pobegih čez mejo Viljema in Emil Bukovca ter Alojza Kozarja, 

druženju omenjenih s Milanom Šlosarjem iz Šratovec, družino Lazar in Banfi iz Melov). 

Ljudje iz Melov so bili za UDV še vedno aktualni zaradi, sicer že razbite » bande Mele – 

Police »in zaprtih njenih članov158. 

Vinko Kovačič iz omenjene bande je že maja 1947 večkrat prišel v Apače k Mariji 

Muhič, ki mu je za bando Mele- Police preskrbela sanitetni material. V apaškem župnišču, 

kjer je stanovala Marija Breznik, pa je za sodelovanje nagovarjal tudi njo159. 

Prav na apaškem območju se je formirala » Banda Krancelbinder ». Starši Alojza 

Krancelbinderja so bili kot pripadniki nemške manjšine izseljeni v Avstrijo 1946, sin Alojz pa 

tedaj slučajno ni bil doma in je tako ostal v Črncih. Živel je pri družini Červek. Leta 1947 sta 

Alojz Krancelbinder in Julius Červek pobegnila v Avstrijo, pred tem pa v oktobru istega leta 

                                                
153 Rd 7138 (29.5.1959) 
154 Rd 1617 in Rd 1618 (9.6.1950) 
155 Rd 500 (16.7.1950) 
156 Rd 7453 in Rd 7454 (21.7.1950) 
157 Rd 5251 (21.7.1950) 
158 Rd 6964 (18.8.1950) 
159 Rd 7454 (21.7.1950) 
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iskala povezavo s Kovačičem, da bi pri njem dobila orožje za varnejši pobeg. Avgusta 1950 je 

UDV izdelala » skico povezav,ki jo je imela banda«. V Avstriji so bili štirje člani 

(Krancelbinder, Červek, Anton Ritlop in Karl Bezjak), na apaškem območju pa kar sedem 

(pet iz Črnc. Ivana Majc, Alojz Kovač, Ivan Serec, Ivan, Avgusti Zemljič in Ivan Šober ter 

dva iz Mahovc: Franc Serec in Jože Serec)160. 

Da so bile bande primerno mesto za osebna obračunavanja v družinah je bil v jeseni 

1950 primer Vinka Goloba, rojenega 1902 in njegove žene Terezije iz Murščaka pri Kapeli. 

Vinko je bil zaposlen kot delavec na državnem kmetijskem posestvu na Kapeli od 1948 leta 

pa vse do svoje aretacije v sredini novembra 1950. UDV je namreč obvestil, da sta se okoli 

njegove hiše v sredini oktobra 1950 potikala dva neznanca. Opazil je, da sta v zidu pustila 

listek z obvestilom, da bosta prišla po njegovo ženo in jo odpeljala ilegalno v Avstrijo. Na 

zaslišanju je priznal, da je bila prijava lažna, ker je hotel le spraviti ženo v zapor, ker ga je v 

zakonu varala. UDV ga je kaznovala zaradi lažne prijave in ga osumila sodelovanja z bando 

ter zaprla161. 

Rezultati akcij UDV, KNOJ in NM, so bili do konca leta 1950 v boju z ilegalnimi 

skupinami zelo uspešni. UDV je uspela odkriti, razbiti ter aretirati večino članov in 

simpatizerjev treh skupin (Škamljičeva banda, banda Mele – Police, Jurkovičeva banda). 

Obsojeni so bili na dolgoletne kazni, ki so jih prestajali v zaporih v Mariboru in Ljubljani s 

prisilnim delom v tovarnah ali kmetijskih posestvih. Mnogim so bila zaplenjena tudi njihova 

kmetijska posestva oziroma celotno premoženje. Odvzete so jim bile tudi državljanske in 

politične pravice in po prestani kazni jih je čakala še izselitev iz okraja v notranjost republike. 

Družinski člani obsojenih so bili še posebej skrbno spremljani od UDV in označeni kot 

politično nezanesljivi državljani. 

Glede na teritorij, kjer so se pojavljale bande, so to bila izrazito kmečka območja.Za 

Škamljičevo skupino so bili to kraji okrog Sv. Trojice in Benedikta, za skupino Mele - Police 

pa Mele, Šratovci, Police in Hercegovščak ter za Jurkovičevo skupino kraji Hrastje Mota, 

Murščak, Rački Vrh, Hrašenski Vrh ter kraji v ljutomerskem okraju (Cven, Mota) in celo čez 

Muro v Prekmurje. Na območju Apaškega polja ni bilo zaznati delovanja ilegalnih skupin, 

razen 

Krancelbinderjeve bande, ki pa je nastala v bistvu le zaradi pobega obeh njenih 

glavnih oseb (Krancelbinder in Červek) v Avstrijo in je imela le nekaj simpatizerjev doma. 

                                                
160 Rd 2291 (14.8.1950) 
161 Rd 14269 do Rd 14272 (22.11.1950) 
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Vse tri skupine so delovale tudi z večjo ali manjšo povezavo z NKKJ iz Salzburga oz. 

s taboriščema v Strasssu , Leibnizi/Lipnici in tudi vednostjo FSS. 

So pa še vedno ostajali posamezniki, ki so se skrivali po vaseh radgonskega okraja, ki 

pa niso predstavljali več posebno resne nevarnosti za oblast. 
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6. 3. Obmejno območje okraja in njegova vloga pri delovanju UDV 
 

Okraj Gornja Radgona je bil v uradnih listih LRS imenovan Okraj Radgona in/ali tudi 

Okraj Gornja Radgona. Kot obmejni okraj z Avstrijo, kjer je reka Mura bila mejna v dolžini 

34 km, je za delovanje UDV imel poseben pomen. Delovanje UDV v letih 1945 – 1950 je 

bilo usmerjeno na delovanje v okraju Radgona ter na sosednji okraj Radkersburg/Radgona v 

Avstriji. Pri slednjem je bil poudarek na tim. Radgonskem kotu.  

Aktivnosti UDV so v obeh okrajih bile posebej poudarjene na naslednjih osmih 

področjih: 1. konec druge svetovne vojne na gornjeradgonskem območju, 2. konec druge 

svetovne vojne na območju Radgonskega kota, 3. zanimanje UDV za angleško prisotnost v 

Radgonskem kotu, 4. aktivnosti UDV v času informbirojevske gonje, 5. ilegalni prebegi čez 

mejo, 6. delovanje ilegalnih skupin (bande), 7. izselitev apaških Nemce in 8. kolonizacija na 

Apaškem območju.  

Končne operacije druge svetovne vojne na gornjeradgonskem območju so bile 

povezane z delovanjem Rdeče armade in bolgarske vojske ter manjših partizanskih enot. KP v 

okraju ni imela v predvojnem in medvojnem času posebno močne vloge oz. sam odpor proti 

okupatorju je bil zaradi specifičnih razmer na Spodnjem Štajerskem tu majhen. Omejen je bil 

na posamezne akcije manjših skupin in posameznikov, po aretacijah aktivistov že v letu 1941, 

so se aktivnosti povečale šele v pozni jeseni 1944 in na pomlad 1945. Kljub takim razmeram 

sta KP oz. OF prevzeli oblast v okraju takoj ob kapitulaciji nemške vojske. Pri tem ni bilo 

med ljudmi opaziti nobene posebne aktivnosti OZNA. Je pa OZNA in pozneje UDV vse do 

1950 leta intenzivno iskala nekaj najvplivnejših okupatorjevih sodelavcev, ki so se ob koncu 

vojne umaknili v Avstrijo. Med njimi se je UDV še posebej intenzivno zanimala za Clotharja 

Bouviera, lastnika firme, ki je proizvajala šampanjec, ki je bil obtožen za številne izselitve 

slovenskega prebivalstva iz okraja že od maja 1941 dalje1. 

Konec vojne na območju Radgonskega kota je pomenil, da so se na tem območju 

hkrati znašle kar tri armade, jugoslovanska, sovjetska in bolgarska. Njihova prisotnost je bila 

kratkotrajna, saj so se morale že julija 1945 umakniti in je to območje, uradno vse do 

sklenitve avstrijske državne pogodbe (maj 1955) zasedala britanska okupacijska vojska.  

Tako je OZNA oz. UDV v Radgonskem kotu dobila nove naloge, predvsem v 

delovanju proti britanski vojaški tajni službi FSS, (Field Security Sections). FSS je uspela 
                                                
1 Rd 7635 (17.7.1946) do Rd 7645 (6.5.1949); izjave izseljencev, ki so bremenile Clotharja Bouvierja, Hansa  
Štiblerja,Ivana Svenška in Elizabeto Pibernik  
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pridobiti nekaj oseb, ki so ilegalno prestopile mejo, kot prevajalce, šoferje in agente. Posebej 

aktivna je bila UDV v obdobju do leta 1947, ko je za obmejni okraj Radkersburg/Radgona še 

vedno Jugoslavija postavljala zahteve do zaveznikov za njegovo priključitev Jugoslaviji. S 

Pariško mirovno konferenco 1947 pa je to območje dokončno pripadlo Avstriji2. 

V času informbirojevske gonje gornjeradgonski okraj ni bil posebnega pomena, saj ni 

mejil na Madžarsko kot sta to mejila okraja Murska Sobota in Lendava v Prekmurju. UDV je 

v tem času vzpostavila kontrolo le nad nekaj posamezniki (Pavlićev, učitelj ruščine na nižji 

gimnaziji v Gornji Radgoni in Sergej Felčak, delavec v okrajni klavnici, ki sta oba bila ruska 

državljana)3, Kaznovala je tudi nekaj oseb, ki so klevetale jugoslovanske voditelje in režim4. 

Najbolj odmevna pa je bilo vsekakor aretacija Ivana Štrafele - Dona, 25. maja 1950, 

predvojnega komunista in uslužbenca OLO Gornja Radgona, ki je bil, tudi po zaslišanju na 

okrajnem komiteju KP, predan okrožnemu sodišču Maribor ter tam obsojen na osem let 

zapora na Golem otoku5.  

Okraj Gornja Radgona, ki je mejil na Avstrijo z mejno reko Muro, je bil za UDV 

pomemben predvsem zaradi velikega števila ilegalnih prehodov čez jugoslovansko – 

avstrijsko mejo. Mejo so osebe prehajale na več načinov. Čez reko Muro so prehajali s 

plavanjem in z naročenimi prevozi, na SZ delu okraja pa, že preko teritorija mariborskega 

okraja pri Šentilju, čez kopensko mejo. UDV je nadzirala mejo s pomočjo enot KNOJ, 

deloma ljudske milice in s svojimi kadri. Čez mejo so ilegalno prehajale osebe različnega 

družbenega sloja, kmetje, delavci, intelektualci in celo sami pripadniki KNOJ in NM. Ilegalni 

prehodi so potekali v obeh smereh (iz Jugoslavije in v Jugoslavijo). Okraj Gornja Radgona, 

kot mejni okraj z Avstrijo, je bil zanimiv tudi za osebe iz drugih jugoslovanskih republik, ki 

so si praviloma poiskale zvezo prav v radgonskem okraju, največkrat v Radencih, za 

organiziran in varnejši ilegalni prehod čez mejo. Železniška povezava Ormož - Ljutomer – 

Gornja Radgona je bila največkrat uporabljena pot za vstop v radgonski okraj. V Radencih je 

UDV v Zdravilišču Slatina Radenci vzpostavila večje število informatork in 

Ožjih zvez (sobarice), ki so morale biti pozorne na sumljive osebe, ki so se uradno 

prijavile kot gostje v zdravilišču in čakale na dogovorjene vodiče, ki bi jih naj popeljali nato 

čez mejo. Mejo so osebe ilegalno prehajale iz več razlogov:fantje zaradi dobljenega vpoklica 

v JA, zaradi storitve kaznivih dejanj in bojazni pred aretacijami, želja po boljšem življenju, ki 

                                                
2 Glej poglavje: Angleška prisotnost na radgonskem območju - Jugoslovanske teritorialne zahteve, Feldner,  
Südsteierischen…., str. 130 - 135 
3 Rd 1359 (14.10.1950')  
4 Rd 7103 (11.7.1948), Jakob Trbovc, upokojeni železničarski delavec 
5 Glej poglavje Informbiro in delovanje UDV 
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so ga pričakovali v tujini, tihotapstvo, avanturizem itd. Tudi z ostro kaznovalno politiko UDV 

sodni sistem ni mogel posebej uspešno zmanjšati ilegalno prehajanje meje. Za mnoge ilegalne 

prehode je UDV izvedela šele, ko so osebo ujeli ob njeni vrnitvi iz Avstrije ter od svojih 

sodelavcev –agentov, ki jih je UDV pridobila prav izmed samih oseb, ki so ilegalno prešle 

mejo. Posebno natančne sezname v Avstrijo prebeglih oseb je UDV v Gornjo Radgono 

posredoval njen sodelavec (psevdonim Andraž) iz vrha avstrijske žandarmerije okraja 

Radkersburg /Radgona. 

Okraj Gornja Radgona je kot obmejni okraj bil izrazito agrarnega značaja in ilegalne 

skupine, v terminologiji UDV imenovane praviloma kot bande, so tu našle nekaj podpore med 

kmečkim prebivalstvom v Slovenskih goricah ter na njenem vzhodnem obrobju. Tako so 

bande (Škamljičeva, Police - Mele in Jurkovičeva v povezavi s Šajnovičevo bando) delovale 

dokaj konspirativno (bunkerji, akcije samo ponoči), se prehranjevale pri kmetih, kjer so se 

zadrževale do nekaj dni in se premaknile na drugo območje v okraju. UDV jih je s pomočjo 

svojih sodelavcev informatorjev in zvez ter enot KNOJ in NM preganjala ter jih razbila. 

Ilegalne skupine so delovale odkrito proti novemu režimu in se v ta namen delno tudi 

povezovale s tujino, oz. s Salzburgom in tam NKKJ6, v domačem okraju pa našle podporo 

deloma tudi pri nekaterih duhovnikih. Člane ilegalnih skupin in njihove simpatizerje ter 

podpornike je UDV predala sodiščem, praviloma okrožnemu sodišču v Maribor. Kazni ki so 

jih dobili posamezniki so bile od nekaj let do 12 let strogega zapora s prisilnim delom, 

odvzemom državljanskih in političnih pravic, zaplembo premoženja, pa tudi s smrtno 

obsodbo in njeno izvršitvijo npr. za vodjo bande (Viktor Jurkovič).  

UDV je se je aktivno vključila,v priprave in samo izvedbo izseljevanja nemško 

govorečega prebivalstva iz Apaškega polja (tim. apaški Nemci) kot je to bilo sprejeto že v letu 

1944 v Predsedstvu AVNOJ7. Že od maja do septembra 1945 je bilo med organiziranim 

transportom iz taborišča Strnišče v Avstrijo tudi nekaj apaških Nemcev, masovna izselitev pa 

je bila 13. januarja 1946. Po zavrnitvi transporta na Dunaju in vrnitvi v Maribor je sledila do 

marca 1946 organizirana izselitev v Avstrijo (transport preko Jesenic na Koroško in 

individualni izgoni družin na Koroško in Štajersko)8. 

Da je bila izselitev apaških Nemcev dobro načrtovana nam dokazuje tudi potek 

kolonizacije Apaškega polja. Še isti dan, ko se je začelo izseljevanje apaških Nemcev (13. 
                                                
6 Primerjaj: Milo Bošković, Antijugoslovenska fasistička emigracija, Beograd 1980  
7 Odlok Predsedstva AVNOJ (21.11.1944); Uradni list DFJ, št. 2/1945; glej tudi Milko Mikola, Zaplembe  
premoženja v Sloveniji 1943-1952, Zgodovinski arhiv Celje, Celje 1999 in Roman Leljak, Črne bukve Gornje  
Radgone 1945-1950, Radenci 2011, Dušan Nečak, Posebnost obračuna z »Nemci » na Slovenskem v: Represija  
med 2. svetovno vojno min v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah, Ljubljana 7.11.2012 (video),  
8 Glej poglavje Izselitev Apaških Nemcev in vloga UDV pri tem 
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januar 1946), so že začele organizirano prihajati skupine kolonistov. Z izselitvijo in 

kolonizacijo Apaškega polja je bilo po prepričanju novega režima rešeno nemško vprašanje v 

okraju. Okrepil se je političen in narodnoobrambni pomen Apaškega polja in celotnega 

gornjeradgonskega okraja. Poznejši dogodki na Apaškem polju so pokazali, da s kolonizacijo 

niso bili doseženi vsi pričakovani rezultati, ne na gospodarskem in ne tudi na političnem 

področju. 

Obmejni okraj Gornja Radgona je bil, glede na tedanje politične razmere doma in v 

sosednji Avstriji oz. v Radgonskem kotu, za novo oblast pomemben kar dokazujejo tudi 

razpoložljivi dokumenti o delovanju UDV. Delovanje UDV v okraju in v Radgonskem kotu je 

bilo izvajano pod neposrednim vodenjem KP kar dokazujejo tudi njeni razpoložljivi 

dokumenti9. 

 

                                                
9 Glej poglavje Delovanje KP v okraju 
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7. Apaški Nemci in njihova usoda po letu 1945 
 

7. 1. Apaško polje in njegova etnična struktura 
 

Apaško polje omejuje na severu reka Mura, na vzhodu sega do vasi Podgrad oz. do 

potoka Plitvica, ki se izliva v Muro, na jugu in zahodu pa do obronkov Slovenskih goric.  

Pisati o etnični strukturi na Apaškem polju pomeni predstaviti, v obdobju od sredine 

19. do sredine 20. stoletja, sobivanje Slovencev in Nemcev na relativno majhnem teritoriju 36 

km², na severnem robu slovenskega nacionalnega prostora.  

Kolonizacija Apaškega polja je bila posebej intenzivna, v obdobju od 10. do 13. 

stoletja,z nemškim prebivalstvom. Šentpavelski samostan iz Koroške je v 12. stoletju imel 

številna posestva na Apaškem polju (npr. Plitvica in Segovci). Ime »Appelstal « se prvič 

omenja okoli leta 1200. Kot podružnica radgonske pražupnije se je župnija Apače ( » Cerkev 

naše ljube gospe «) osamosvojila in je omenjena že 1445 s 26 kraji in 207 hišami. 

Do obdobja vladanja cesarja Jožefa II. se cerkvene meje niso spreminjale, do 1800 je 

bil v Apačah sedež dekanata, po letu 1852 pa so apaško župnijo priključili k dekanatu v 

Radkersburg /Radgona. Tako je ostalo do 1923 ko je župnija pripadla lavantinski škofiji v 

Mariboru oziroma dekaniji Ljutomer.1  

Če so bili v preteklosti Kočevski Nemci in oni na Sorškem polju kot osamljen otok 

sredi slovenskega večinskega prebivalstva, so bili Nemci na Apaškem polju teritorialno 

povezani z nemško večino ne levem bregu Mure v sodnem okraju Mureck (Cmurek) in vasmi 

iz sodnega okraja Radkersburg (Radgona) na levi in desni strani Mure. 

Etnična struktura Apaškega polja se je prvič opazneje spremenila po prvi, usodno za 

Nemce pa po drugi svetovni vojni z njihovo izselitvijo januarja 1946. 

Glede na podatke popisa prebivalstva 1869 na Štajerskem2 je živelo v sodnem okraju 

Mureck/Cmurek 22620 ter v sodnem okraju Radkersburg/Radgona 13819 prebivalcev. V 

prvem je bilo 59 krajevnih občin in v radgonskem 41 krajevnih občin. Občine, ki so bile na 

območju Apaškega polja so imele naslednje število prebivalcev: v okraju Cmurek(Mureck): 

Podgorje/Absberg (195), Vratji Vrh/ Frattenberg (230), Vratja vas/Frattendorf (212) s krajema 

Vratja vas/ Frattendorf (128) in Novi Vrh/Neuberg (84), Grabe/Graben (283), Nasova/Nassau 

                                                
1 Fran Kovačič, Ljutomer, zgodovina trga in sreza, Maribor, 1926, str .367 
2 Orts-Repertorium des Herzogthumes Steiermark, Graz 1872 , str. 110 - 114 
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(372) s krajema Nasova/Nassau (274) in Janhova/Jauchendorf (89), Drobtinci/ Proskersdorf 

(446) s kraji Pogled/Anblick (137), Stogovci/Miethsdorf (187) in Drobtinci/Proskersdorf 

(122), Konjišče/Rosshof (234) s krajema Au (89) in Konjišče/Rosshof (145), 

Žiberci/Seibersdorf (356), in Trate/Wiesenbach(380) ter v okraju Radgona/Radkersburg: 

Apače/Abstall (400), Lutverci/Leitersdorf (282), Plitvica/Plippitz (555) s kraji 

Lešane/Haseldorf (229), Plitvica/Plippitz (161) in Lomanoše/Deutsch Radersdorf (165), 

Plitvički Vrh/Plippitzberg (204) s krajema Lešanski Vrh/Haselberg (52) in Plitvički 

Vrh/Plippitzberg (152), Črnci/ Schirmdorf (484) s krajema Mahovci/Marchersdorf (140) in 

Črnci/Schirmdorf (344), Žepovci/Schöpfendorf (418) in Segovci/Sögersdorf (282). 

Tako je v predstavljenih krajih oz. občinah na Apaškem polju (14 v cmureškem in 11 

v radgonskem okraju) živelo 5333 prebivalcev (2708 v sodnem okraju Mureck/Cmurek oz. 12 

% prebivalstva sodnega okraja Mureck/Cmurek in 2625 oz. 18,99 % prebivalstva sodnega 

okraja Radkersburg/Radgona, kar je bilo 14,6 % prebivalcev okrajnega glavarstva 

Radkersburg/Radgona. 

Popis na žalost ni postregel s podatki o nacionalni oz. jezikovni pripadnosti 

prebivalstva, a nam lahko služi kot osnova za spremljanje nadaljnjih dogajanj na tem 

območju.  

V popisu 1880. leta3 se ob osnovnih podatkih o kraju, številu prebivalcev in veri, 

pojavijo še podatki za občevalni jezik domačega prebivalstva (Umgangssprache). 

V dobi dualizma so bila štetja prebivalstva izvajana po zakonu iz 29. marca 1869. 

Praktična izvedba popisa je bila poverjena komisarjem, ki so jih imenovale občine, vendar pa 

pod vodstvom okrajev. Formularje so izpolnjevali komisarji na podlagi ustnih izjav 

rodbinskih poglavarjev. Z odredbo notranjega ministrstva (12. avgust 1880) je bilo uvedeno 

za vse naslednje popise (1880, 1890, 1900 in 1910) tudi štetje občevalnega jezika 

(»Umgangssprache »). Občevalni jezik je po tej odredbi bil » jezik, ki se ga dotična oseba v 

navadnem občevanju poslužuje….« Pri vsem tem pa je praviloma prihajalo do zlorab, ki so se 

potem uporabljale v političnih krogih in v narodnostnih bojih4.  

Ob dejstvu, da ne gre pri tem avtomatično kar za določanje narodne opredelitve, lahko 

le dokaj zanesljivo delimo prebivalstvo na tiste, ki so se opredelili za nemški ali slovenski 

občevalni jezik. Tako gledanje na ta pojem (občevalni jezik) je edino smiselno na tem 

območju in nam da še najbolj realno » etnično « sliko. 

                                                
3 Special- Orts-Repertorium, IV. Steiermark, Wien 1883, str. 212-216 
4 Fran Zwitter,J. Šidak, V. Bogdanov, Nacionalni problemi v habsburški monarhiji, Ljubljana 1962, str. 21-22  
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V sodnem okraju Mureck/ Cmurek so kraji5 oz. občine na Apaškem polju imele 

naslednje število prebivalcev in opredelitve za nemški ali slovenski občevalni jezik (n. = 

nemški, s. = slovenski) po podatkih popisa 1880: 

Tabela 1 

 Občina - kraj  Skupaj opredeljenih  Nemški obč.. jezik Slovenski obč.. jezik 

obč. Podgorje 206 206 - 

obč. Vratji Vrh 237 232 - 

obč, Vratja vas 222 222 - 

kraj Vratja vas 132 132 - 

kraj Novi Vrh 90 90 - 

obč. Grabe 285 276 7 

obč. Nasova 396 139 253 

kraj Nasova 283 32 250 

kraj Janhova 121 107 3 

obč. Drobtinci 481 477 - 

kraj Pogled 134 132 - 

kraj Stogovci  214 214 - 

kraj Drobtinci 133 131 - 

obč. Konjišče 223 221 2 

kraj Au 90 90 - 

kraj Konjišče 133 131 2 

obč.. Žiberci 377 377 - 

obč..Trate 319 304 6 
 

V sodnem okraju Mureck/Cmurek se je med 14 občinami oz. kraji na Apaškem polju 

za nemški občevalni jezik večinsko opredelilo kar 13 krajev, za slovensko večino pa le 

Nasova (n = 12 % in s = 88 %), ki leži na robu Apaškega polja (210 - 230 m nadmorske 

višine), na prvih vzpetinah slovenskih goric (299 m nadmorske višine). 

Tako je od skupnega števila 2721 po podatkih popisa opredeljenih kar 2453 

prebivalcev za nemški (90,15 %9 in 268 za slovenski občevalni jezik (9,85 %). 

V sodnem okraju Radkersburg/Radgona je bila opredelitev prebivalstva (1880) 

naslednja: 

 

                                                
5 Kraji so v popisu označeni nemško ali nemško-slovensko; navajal jih bom v zgornjem tekstu le slovensko 
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Tabela 2 

 Občina - kraj Skupaj opredeljenih Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

obč. Apače 467 455 - 

obč. Lutverci 311 303 - 

obč. Plitvica 678 314 357 

kraj Plitvica 173 148 24 

kraj Lešane 281 115 162 

kraj Lomanoše 224 51 171 

obč. Plitvički Vrh 191 19 270 

kraj Plitvički Vrh 126 ? ? 

kraj Lešanski Vrh 65 ? ? 

obč. Črnci 533 517 3 

kraj Črnci 413 408 3 

kraj Mahovci 120 119 - 

obč. Žepovci 454 450 - 

obč. Segovci 271 265 - 
 

V sodnem okraju Radkersburg/Radgona je od 11 občin oz. krajev nemško večino 

izrazilo 7, slovensko pa 4 (Lešane, Lomanoše, Lešanski vrh in Plitvički Vrh), ki so tudi ležali 

na robu Apaškega polja (Lomanoše in Lešane) ali pa na hribih Slovenskih goric. Tako je bilo 

od skupnega števila 2853 opredeljenih za nemški občevalni jezik 2323 oseb (81,4 %) in 530 

za slovenski (18,6 %).  

Na celotnem območju Apaškega polja se je v predstavljenih 25 krajih opredelilo od 

5574 oseb za nemški občevalni jezik skupaj 4776 oseb (85,68 %), za slovenski občevalni 

jezik pa 798 oseb (14,32 %).  

V popisu prebivalstva 1890 leta6 se je spraševalo zopet o občevalnem jeziku in so bili 

po podatkih popisa prebivalcev rezultati na Apaškem v sodnem okraju Mureck/Cmurek 

naslednji;  

 

Tabela 3 

 Občina - kraj Skupaj opredeljenih  Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

obč. Podgorje 243 243 - 

obč. Vratji Vrh 216 206 - 

                                                
6 Special -Orts- Repertorium, IV. Steiermark, Wien 1893, str. 298-307 
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 Občina - kraj Skupaj opredeljenih  Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

obč. Vratja vas 227 226 - 

kraj Vratja vas 142 142 - 

kraj Novi vrh 85 84 - 

obč. Grabe 305 305 - 

obč. Nasova 414 332 80 

kraj Nasova 300 219 80 

kraj Janhova 114 113 - 

obč. Drobtinci 472 462 1 

kraj Pogled 125 120 - 

kraj Stogovci 196 194 - 

kraj Drobtinci 151 148 - 

obč. Konjišče 217 217 - 

kraj Au 83 83 - 

kraj Konjišče 134 134 - 

obč. Žiberci 398 394 - 

obč. Trate 349 343 - 
 

V sodnem okraju Mureck/Cmurek je nsova izgbila slovensko večino in je imela le še 

26,7 %. Situacija se je drastično poslabšala na slovenski strani, na nemški pa je močno porasla 

na 73,3 %. V sodnem okraju se je od 2809 opredeljenih oseb odločilo za nemški občevalni 

jezik 2728 (97,12 %9 ter za slovenski le 81 (2,88 %). 

Po popisu prebivalstva 1890 v sodnem okraju Radkersburg/Radgona so bili rezultati 

naslednji: 

 

Tabela 4 

 Občina - kraj Skupaj opredeljenih Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

obč. Apače 509 491 4 

obč. Lutverci 320 312 - 

obč.Plitvica 730 396 306 

kraj Plitvica 191 162 26 

kraj Lešane 301 152 139 

kraj Lomanoše 238 82 144 

obč. Plitvički Vrh 209 11 190 
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 Občina - kraj Skupaj opredeljenih Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

kraj Plitvički Vrh 152 ? ? 

kraj Lešanski Vrh 57 ? ? 

obč. Črnci 609 570 8 

kraj Črnci 439 410 8 

kraj Mahovci 170 160 - 

obč. Žepovci 563 546 5 

obč. Segovci 288 265 15 
 

V sodnem okraju Radkersburg/Radgona sta slovensko večino obdržala le kraj 

Lomanoše (60,5 %) in občina Plitvički Vrh (90,9 %), izgubile pa Lešane (le 46,2 %9. V 

sodnem okraju se je bilo tako od 3122 opredeljenih prebivalcev odločilo za nemški občevalni 

jezik 2591 (83 %) in za slovenskega 531 (17 %). 

Na celotnem območju Apaškega polja se je v letu 1890 od 5931 oseb za nemški 

občevalni jezik opredelilo 5319 oseb (89,7 %) in za slovenski občevalni jezik 612 (10,3 %). 

V letu 1900 se je v popisu7 prebivalstvo spraševalo po « občevalnem jeziku domačega 

prebivalstva » in so bili rezultati v sodnem okraju Mureck/Cmurek naslednji: 

 

Tabela 5 

Občina - kraj Skupaj opredeljenih Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

obč. Podgorje 217 217 - 

obč.Vratji Vrh 194 186 - 

obč. Vratja vas 225 225 - 

kraj Vratja vas 128 128 - 

kraj Novi Vrh 97 97 - 

obč. Grabe 266 265 - 

obč. Nasova 398 277 120 

kraj Nasova 294 178 120 

kraj Janhova 104 104 - 

obč. Drobtinci 467 459 - 

kraj Pogled 125 123 - 

kraj Stogovci 190 184 - 

kraj Drobtinci 152 152 - 

                                                
7 Leksikon občin kraljestev in dežel zastopanih v državnem zboru, IV. Štajersko, Dunaj 1904, str. 250 - 261 
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Občina - kraj Skupaj opredeljenih Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

obč. Konjišče 219 219 - 

kraj Au 72 72 - 

kraj Konjišče 147 147 - 

obč. Žiberci 342 334 - 

obč. Trate 326 290 30 
 

V sodnem okraju Mureck/Cmurek se je od 2622 prebivalcev Za nemški občevalni 

jezik opredelilo 2472 (94,28 %9, za slovenski pa le 150 oseb (5,72 %). Tako ni bilo v sodnem 

okraju na Apaškem območju več nobenega kraja s slovensko večino po občevalnem jeziku. 

Prebivalci Apaškega polja, ki so spadali v okraj Radkersburg/Radgona, so se po 

občevalnem jeziku v popisu leta 1900 opredelili takole: 

 

Tabela 6 

 Občina - kraj Skupaj opredeljenih Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

obč. Apače 490 469 - 

obč. Lutverci 304 294 5 

obč.Plitvica 687 606 66 

kraj Plitvica 172 165 3 

kraj Lešane 269 236 30 

kraj Lomanoše 246 205 33 

obč. Plitvički Vrh8 193 9 173 

obč. Črnci 566 484 25 

kraj Črnci 404 328 22 

kraj Mahovci 162 156 3 

obč. Žepovci 559 544 3 

obč. Segovci 261 250 - 
 

V okraju Radkersburg/Radgona je bila opredelitev med 2926 prebivalci za nemški 

občevalni jezik 2654 (90,7 %) ter za slovenski 272 (8,3 %).Lomanoše so izgubile slovensko 

večino (le 13,4 %), obdržala pa jo je le še občina Plitvički Vrh (89,6 %). 

                                                
8 Nista navedena več posebej kraja Plitvički Vrh in Lešanski Vrh  
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Na celotnem območju Apaškega polja je bilo po podatkih popisa od 5548 prebivalcev 

za nemški občevalni jezik 5126 oseb (92,4 %) in za slovenski občevalni jezik 422 oseb (7,6 

%),  

Zadnji, 1910 leta, izvedeni popis v dualistični monarhiji9, je še ponovno spraševal po 

občevalnem jeziku, vendar le avstrijske državljane. V konkretnem primeru Apaškega polja je 

to pomenilo, da niso zajeti npr. prebivalci, ki so se priselili (iz Prekmurja oz. Ogrske) ker še si 

niso uredili državljanstva tim. avstrijske polovice Avstro-ogrske monarhije. 

V okraju Mureck/Cmurek je popis (1910) dal naslednje rezultate:  

 

Tabela 7 

 Občina - kraj Skupaj opredeljenih Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

obč. Podgorje 187 181 - 

obč. Vratji Vrh 211 206 - 

obč. Vratja vas 231 215 16 

kraj Vratja vas 129 122 7 

kraj Novi Vrh 102 93 9 

obč. Grabe 290 290 - 

obč.Nasova 386 221 163 

kraj Nasova 273 110 161 

kraj Janhova 113 111 2 

obč. Drobtinci 438 422 - 

kraj Pogled 127 127 - 

kraj Stogovci 169 162 - 

kraj Drobtinci 142 133 - 

obč. Konjišče 268 264 1 

kraj Au 80 80 - 

kraj Konjišče 188 184 1 

obč. Žiberci 355 343 - 

obč. Trate 329 321 6 
 

Predstavljeni podatki tega popisa so pokazali, da se je na Apaškem polju v krajih, ki so 

spadali v okraj Mureck/Cmurek, prebivalstvo »odločilo » (glej razlago o občevalnem jeziku in 

                                                
9 Specialni krajevni repertorij avstrijskih dežel, IV. Štajersko, Dunaj 1918 , str. 132-136 
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o komisarjih, izvajalcih popisov !!!) od 2643 oseb, za nemški občevalni jezik. 2463 (93,2 %) 

ter za slovenskega 180 (6,8 %). 

Rezultati popisa (1910) v krajih Apaškega polja iz sodnega okraja 

Radkersburg/Radgona : 

 

Tabela 8 

 Občina - kraj  Skupaj opredeljenih Nemški obč. jezik Slovenski obč. jezik 

obč. Apače 480 444 13 

obč. Lutverci 290 235 25 

obč. Plitvica 751 569 132 

kraj Plitvica 175 115 26 

kraj Lešane 319 296 10 

kraj Lomanoše 257 158 96 

obč. Plitvički Vrh 178 20 163 

obč. Črnci 528 407 - 

kraj Črnci 355 283 - 

kraj Mahovci 173 124 - 

obč. Žepovci 516 454 - 

obč. Segovci 254 220 6 
 

V krajih okraja Radkersburg/Radgona, ki so ležali na Apaškem polju, je bilo od 2690 

oseb popisanih od popisnih komisarjev 2349 za nemški občevalni jezik (87,32 %) ter za 

slovenski občevalni jezik 341 oseb (12,68 %). 

Na celotnem Apaškem polju je po tem popisu (1910) oddalo » svojo odločitev » od 

skupaj bivajočih 5692 oseb le 5333 oseb ali 93,7 %. - od tega je za nemški občevalni jezik 

4812 (90,2 %) in za slovenski občevalni jezik 521 oseb (9,8 %). 

V krajih Apaškega polja, ki so spadali v sodna okraja, Mureck /Cmurek in 

Radkersburg/Radgona, so bivali ob popisu 1910 tudi 373 tujcev :  

V okraju Cmurek, 46 tujcev v 8 krajih: Pogled (6), Vratji Vrh (5), Nasova (2), 

Drobtinci (9), Stogovci (7), Konjišče (3), Žiberci (12) in Trate (2)  

V okraju Radkersburg/Radgona je bivalo kar 327 tujcev v desetih krajih: Apače (23), 

Črnci ( 72), Mahovci (49), Lutverci (30), Plitvica (34), Lešane (13), Lomanoše (3), Plitvički 

Vrh (15), Žepovci (60) in Segovci (28).  
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Na celotnem Apaškem polju je po tem popisu oddalo svojo odločitev od skupnega 

števila bivajočih (5692) 5333 oseb ali 93,7 % ,za nemški 4812 ( 90,2 %) in slovenski 521 (9,8 

%). 

Po podatkih popisa prebivalstva Apaškega polja po občevalnem jeziku (število - %) 

glede na pripadnost kraja oz. občine političnemu okraju (1880 – 1910) : 

 

Tabela 9  

 Leto popisa  Okraj  Mureck/Cmurek   Okraj  Radkersburg/Radgona 

1880-1910 nemški %  slovenski %   nemški %   slovenski % 

 1880 2453 90,15  268 9,85 2323 81,4   530 18,6 

 1890 2728 97,12  81 2,88 2591 83   531 17 

 1900 2472 94,28  150 5,72 2654 90,7   272 9,3 

 1910 2463 93,2  180 6,8 2349 87,3   341 12,7 
 

Prebivalstvo v krajih oz. občinah, ki so spadale v okraj Mureck/Cmurek, je doseglo 

višek v opredelitvi za nemški občevalni jezik v popisu 1890 leta s 2728 osebami in 97,12 % 

ter se ustalilo leta 1910 pri 2463 osebah in 93,2 %. V radgonskem okraju se je število oseb z 

nemškim občevalnim jezikom vzpenjalo do viška v letu 1900, ko je bilo takih oseb 2654 in 

90,7 % in se ustalilo pri 2349 osebah in 87,3 %. 

Pri slovenskem občevalnem jeziku sta v okraju Mureck/Cmurek število in odstotek 

izmenično padala in rasla; najnižje 1890 leta (81 oseb in 2,88 %) in najvišje 1880 leta (268 

oseb in 9,85 %). V radgonskem okraju je število oseb padalo do 1900 ;najnižje 272 oseb in 

9,3 % , doseglo višek v letu 1890 (531 oseb), a najvišji odstotek pa v letu 1880 (530 oseb in 

18,6 %) ter ustalitev leta 1910 pri 2349 osebah in 12,7 %.  

Po podatkih popisa prebivalstva Apaškega polja po občevalnem jeziku (število in %) 

glede na pripadnost krajev oz. občin okrajnemu glavarstvu: 

 

Tabela 10  

Leto popisa  Okrajno glavarstvo  Radgona (Radkersburg) 

1880-1910 nemški % slovenski % 

 1880  4776 85,68  798 14,32 

 1890  5319 89,7  612 10,3 

 1900  5126 92,4  422 7,6 

 1910  4812 90,2  521 9,8 
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V okrajno glavarstvo Radkersburg/Radgona, ki sta ga sestavljala politična okraja 

Mureck/Cmurek in Radkersburg/Radgona, so spadale tudi občine oz. kraji na Apaškem polju. 

Opredelitev za nemški jezik je na Apaškem polju rasla do leta 1900 in dosegla višek z 92,4 %, 

absolutno po številu pa v letu 1890 (5319 oseb) in se ustalilo v letu 1910 pri 4812 osebah in 

90,2 %.Številke za slovenski občevalni jezik so padale v številu oseb (maksimum 798 in 

14,32 %) do leta 1900 (minimum 422 oseb in 7,6 %) ter se v letu 1910 dvignile na 521 oseb 

in 9,8 %.. 

S tako demografsko - jezikovno sliko, se je Apaško polje kazalo kot močan nemški 

potencial. Apaško polje, z večinskim nemškim prebivalstvom, je bilo na severu, oz. čez Muro 

povezano, tako politično kot jezikovno z nemško večino na danes avstrijskem delu Štajerske.  

Nesporno dejstvo je, da so nerealne številke o prebivalstvu s slovenskim občevalnim 

jezikom na tem prikazanem območju, ki so jih navajala avstrijska ljudska štetja v obdobju 

1880 – 1910. Za pridobitev realnega stanja etnične strukture bi morali primerjalno uporabiti 

več najrazličnejših indikatorjev, kot so že bili poizkusi in tudi dokazovanja v slovenskem 

zgodovinopisju10 

Prva svetovna vojna je z vsemi svojimi posledicami zarezala tudi v demografsko- 

etnično sliko na Apaškem polju. Po izvedeni mirovni pogodbi z Avstrijo (St. Germain), ko je 

Radgona z tim. Radgonskim kotom pripadla Avstriji in Apaško polje Kraljevini SHS 

(realizacija 18. julija 1920)11 je nastala nova demografska situacija. 

Začela se je slovenizacija v upravi, sodstvu, šolstvu in cerkvi a dokaj počasi in strpno 

do nemško govorečega prebivalstva. Posebej počasi sta se preurejali osnovni šoli v Apačah in 

Stogovcih, ki sta imeli še dolgo slovenske in nemške razrede.12 

Popis prebivalstva 1921 leta13 je na Apaškem polju prvič prisotno prebivalstvo 

spraševal po materinem jeziku in dajal možnost petnajstih odločitev:1. srbski ali hrvaški, 2. 

slovenski, 3. čehoslovaški, 4. rusinski, 5. poljski, 6. ruski, 7. madžarski, 8. nemški, 9. 

arnautski, 10. turški, 11. romunski, 12. italijanski, 13. francoski, 14. angleški in 15. ostali.  

Prebivalstvo Apaškega polja je bilo po priključitvi 1920 uvrščeno v ljutomerski okraj 

(12 občin: Apače, Drobtinci, Žepovci, Žiberci, Konjišče, Lutverci, Nasova, Plitvica, Plitvički 

Vrh, Podgorje, Segovci in Črnci) in mariborski okraj (4 občine : Vratja vas, Vratji Vrh, Grabe 

in Trate).  
                                                
10 Matjaž Klemenčič, Jezikovna struktura prebivalstva na z avtohtonim slovenskim prebivalstvom  
poseljenem območju avstrijske Štajerske od sredine 19. stoletja do leta 1971,ČZN, 1978 str. 124-148 
11 Ivan Rihtarič, Zasedba Radgone 1918 in njena izpraznitev 1920, Glasilo Zgodovinskega društva Gornja  
Radgona, letnik XVII(2010) št. 1- 2, str. 23  
12 Fran Kovačič, Ljutomer zgodovina trga in sreza, Maribor 1926, str. 370  
13 Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31. januara 1921 god., Sarajevo 1932, str. 308 - 321 
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Tabela 11 (Popis prebivalstva 31. januarja 1921 ) : 

 Občina Skupaj prebivalcev Slovenski materni jezik Nemški materni jezik 

Apače 501 137 329 

Drobtinci 468 57 410 

Žepovci 550 107 438 

Žiberci 349 17 332 

Konjišče 241 29 212 

Lutverci 288 73 215 

Nasova 375 208 166 

Plitvica 734 392 341 

Plitvički Vrh 176 170 6 

Podgorje 181 24 156 

Segovci 264 56 204 

Črnci 575 133 437 

Vratja vas 204 22 182 

Vratji Vrh 187 22 165 

Grabe 262 13 249 

Trate 342 91 249 
. 

Prebivalci na Apaškem polju so se v popisu odločili še tudi za drugih šest materinih 

jezikov in sicer:  

a) srbski ali hrvaški (34): Apače (30), Segovci (2), Črnci (1) in Trate (1), 

b) » čehoslovaški » (9): Žepovci (4), Apače (3), Drobtinci (1) in Črnci (1),  

c) poljski (3): Apače (1) in Drobtinci (1) in Žepovci (1),  

d) madžarski (6): Črnci (3), Nasova (1), Plitvica (1) in Segovci (1),  

e) romunski (1): Podgorje (1),  

f) italijanski (1): Segovci (1),  

g) angleški (1) : Trate (1).  

Popis je pokazal, da je na Apaškem polju živelo 5697 prebivalcev. Za slovenski 

materni jezik je bilo 1551 oseb (27,22 %), za nemški 4091 (71,81 %) ter za ostale jezike 55 

(0,97 %). 

V primerjavi s popisom iz leta 1910 je leta 1921 živelo na Apaškem polju skorajda 

enako število ljudi (+5). Delež prebivalstva z nemškim jezikom (1910-občevalni jezik, 1921- 
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materni jezik) se je zmanjšal iz 4812 (90,2 %) na 4091 (71,81 %), slovenski pa je pridobil od 

521(9,8 %) na 1551 oseb (27,22 %). 

Nemška večina je bila v 13 občinah, slovenska le v 3 (Nasova, Plitvica in Plitvički 

Vrh) Najbolj opazna razlika je, da so v vseh občinah bile opredelitve za slovenski materni 

jezik, kar prej ni bilo pri nobenem popisu, pri sicer slovenskem občevalnem jeziku. 

Odstotki za slovenski in nemški materni jezik v občinah na Apaškem polju (popis 

1921) : 

 

Tabela 12 

 Občina Slovenski materin jezik v % Nemški materin jezik v % 

Apače  27,34  65,66 

Drobtinci  12,18  87,61 

Žepovci  19,45  79,64 

Žiberci  4,87  95,13 

Konjišče  12,03  87,97 

Lutverci  25,35  74,65 

Nasova  55,47  44,27 

Plitvica  53,40  46,46 

Plitvički Vrh  96,60  3,40  

Podgorje  13,26  86,19 

Segovci  21,21  77,27 

Črnci  23,13  76,00 

Vratja vas  10,78  89,22 

Vratji Vrh  11,76  88,24 

Grabe  4,36  95,04 

Trate  26,61  72,81 

Skupaj: 16 občin  27,22 %  71,81 % 
 

Apače kot središče Apaškega polja in sedež župnije so imele med vsemi 13 občinami, 

ki so imele nemško večino, najnižji odstotek prebivalstva po nemškem materinem jeziku. 

Slovensko večino pa so imele občine, ki so bile na robu Apaškega polja oz. že deloma tudi na 

obronkih Slovenskih goric. 

Za razumevanje etnične strukture na Apaškem polju v dvajsetih letih je pomembno 

tudi poročilo velikega župana mariborske oblasti iz leta 1929; poročilo ugotavlja, da so se leta 
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1921 ob popisu mnogi » gospodarsko šibki politično odvisni Slovenci dali zavesti od 

oportunističnih razlogov do tega, da so se pri ljudskem štetju vpisali za Nemce » ter ocenjuje, 

da je » pravih Nemcev in starih germanizirancev » na Apaškem polju okoli 2500, ostali pa 

ponemčenci v prvi ali drugi generaciji ter kategorija tistih, ki » so se leta 1921 vpisali za 

Nemce ».  

V Apačah sta delovali deška in dekliška šola, ki sta imeli po dva nemška razreda s 66 

učenkami oz. učenci, v Stogovcih pa trije razredi s 142 učenci ter v Lokavcu en nemški razred 

z 42 učenci14. 

Prva slovenska učiteljica, Antonija Ferjančič, je na apaško šolo prišla iz Škocjana na 

Avstrijskem Koroškem v Podjuni (Sankt Kanzian am Klopeiner See). Popolno slovensko 

upravo je šola dobila aprila 1921, ko je nemško usmerjenega nadučitelja Henrika Močnika 

zamenjal Igo Hauptman. Kmalu je iz Pustritz/Pustrica na Koroškem bila na apaško šolo 

imenovana učiteljica Antonija Kunc – Gaggenberger. Novembra 1922 je postal novi 

nadučitelj Rado Resman, ki je šolo vodil s še štirimi učiteljicami .V nemških vzporednicah se 

je poučevalo od prvega razreda dnevno eno šolsko uro v slovenskem jeziku, od petega pa, od 

začetka februarja 1926 po navodilih prosvetnega ministrstva, » po možnosti v vseh predmetih 

slovensko »15.  

Apaški Nemci so imeli organizirano tudi svojo hranilnico in posojilnico v Apačah, ki 

je bila članica zadružne zveze iz Celja. Konec leta 1928 je imela 228 članov z 1,925.761 din 

dohodkov in 1,889.992 din izdatkov ter je pokrivala s svojim delovanjem celotno Apaško 

polje in še bližnjo Ščavnico. V gospodarstvu je bilo najpomembnejše veleposestvo Juliusa 

Meinla v Črncih, kjer so na okoli 100 ha površin gojili okoli 70 glav živine. Posestvo je imelo 

lastno elektrarno na avstrijski strani, ki je odvečno energijo oddajala tudi zadružni elektrarni v 

Apačah, da so se oskrbovale Apače in bližnje Lutverce.Tudi gasilska društva v Apačah , 

Žepovcih in Žibercih so bila organizirana kot nemška društva16.  

Na prelomu leta 1928/1929 je bilo izvedeno privatno nemško štetje prebivalstva , ki je 

za kraje na Apaškem polju »hotelo pokazati dejansko stanje nemštva v tem delu dežele, ki je 

še leta 1910 spadalo v zaključeno nemško govorečo jezikovno območje »17. 

Po objavljenih rezultatih tega popisa je bila etnična struktura naslednja18: 

 

                                                
14 Tone Zorn, Dve poročili iz leta 1929 o nemški manjšini v Sloveniji, Kronika, letnik 24( 1976), št. 1, str. 89-90 
15 Fran Kovači, Ljutomer zgodovina trga in sreza, Maribor 1926, str. 370-371 
16 Tone Zorn, Dve poročili iz leta 1929 o nemški manjšini v Sloveniji,kronika 24(1976) št. 1, str. 92-93 
17 Gerhard Werrner,Sprache und Volkstum in der Untersteiermark, Stuttgart 1935, str. 128 
18 Gerhard Werner, str. 129 
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Tabela 13  

Občina/kraj Štev. prebivalcev  Nemški jezik Slovenski jezik Nemški jezik % 

o. Podgorje  173 154 19 89 

o. Apače 501 271 230 54 

o. Grabe 250 177 73 71 

o. Lutverci 266 161 105 61 

k. Janhova  92 86 6 94 

k. Nasova 262 184 78 70 

k. Lomanoše  241 68 173 28 

k. Plitvica 169 120 49 71 

k. Lešane 252 164 88 65 

k.Pogled 102 86 16 84 

k. Stogovci 166 139 27 84 

k. Drobtinci 128 84 44 66 

k. Konjišče 165 147 18 89 

k. Au 74 70 4 94 

k. Mahovci  125 77 48 62 

k. Črnci 378 296 80 79 

o. Žepovci 466 380 86 81 

o. Žibeci 305 264 41 87 

o. Segovci 203 163 40 81 
 Opomba: o (občina), k (kraj) 

 

Predstavljeni popis 1928/1929 je opozoril tudi na izselitev apaških Nemcev po prvi 

svetovni vojni oz. po popisu 1921. Na njihovo mesto so se naseljevali predvsem prekmurski 

Slovenci (npr. Pogled - od 19 Slovencev, kar 16 jih je bilo iz Prekmurja ter v Mahovcih od 48 

Slovencev kar 45 iz Prekmurja)19. 

Porast števila opredeljenih Slovencev je Gerhard Werner v omenjenem delu pri 

popisih 1921 ,1928/1929 ter 1931 pripisoval » hlapcem in uradništvu »20.  

Za dokazovanje nemškega značaja Apaškega polja je na podlagi privatnega štetja 

1928/1929 bilo objavljeno število hiš v posameznih krajih ter » razdelitev hišnih posesti », s 

čimer se je hotelo dokazati nemški značaj teh posestnih enot. 

Število hiš z nemškim in slovenskim posestniškim značajem (popis 1928/1929)21 ::  
                                                
19 Gerhard Werner, str. 130 
20 Gerhard Werner, str. 134 
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Tabela 14  

 Občina/kraj  Število hiš  Nemški značaj Slovenski značaj Neznan značaj 

o. Podgorje 32 29 2  

o. Apače 82 51 ?  

o. Grabe 57 39 14 4 

o. Lutverci 48 32 16  

o. Žepovci 93 73 18 2 

o. Žiberci 61 55 6  

o. Segovci 45 34 6 5 

k. Nasova 51 34 12 5 

k. Janhova 14 14 0  

k. Plitvica 31 24 7  

k. Lešane 50 32 15 2 

k. Pogled 24 19 4 1 

k. Stogovci 35 30 5  

k. Drobtinci 22 16 6  

k. Konjišče 29 26 3  

k. Au 12 11 1  

k. Mahovci 29 19 9 1 

k. Črnci 62 52 8  
 Opomba: o (občina), k (kraj) 

 

Od 777 hiš bi tako naj bilo 590 z nemškim in 130 s slovenskim posestniškim 

značajem, 20 z neznanim in za 37 ni bilo podatkov. Tako je bilo z nemškim značajem 76 % in 

s slovenskim 17 % ter z« neznanimi » (?) 7 %., kar se skorajda ujema s podatki iz popisa 

1921. 

Popis prebivalstva v letu 1931 nam ne prikaže podrobnih podatkov o jezikovnem 

stanju krajev ampak le za celoto na Apaškem polju.  

Podatki, objavljeni leta 1939, ki so bili prirejeni na številne spremembe pri občinah v 

letih 1933-1937, zlasti komasacije (1933-1934), ki so povečale obseg a znižale število občin ( 

z 1096 na 377) in po delnem popravku (1935-1938) je bilo v celotni Dravski banovini število 

občin še vedno 403. 

                                                                                                                                                   
21 Gerhard Werner, str. 135 
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Po tem novem stanju so podatki za leto 1931, preračunani za novo občino Apače 

naslednji22: 

Občina Apače je merila 53,21 ha, imela 14 katastrskih občin in 21 krajev, 872 

stanovanjskih hiš in 917 gospodinjstev. Občina je imela 4954 prebivalcev (2477 moških in 

2477 žensk).  

Število prebivalcev v krajih občine Apače (popis 1931): 

 

Tabela 15 

 kraj  Število prebivalcev  kraj  Število prebivalcev 

 Apače 480 Nasova 285 

 Črnci 421 Lešane 285 

 Mahovci 152 Plitvica 181 

 Drobtinci 145 Podgorje 168 

 Pogled 117 Segovci 270 

 Stogovci 195 Novi Vrh 93 

 Grabe 255 Vratja vas 156 

 Konjišče 195 Vratji Vrh 216 

 Konjišče – log 78 Žepovci 537 

 Lutverci 290 Žiberci 334 

 Janhova 101 Trate * 348 
 Opomba: Kraj Trate so uradno bile v občini Velka in se jih predstavlja zaradi 

prejšnjih popisov, ko je kraj še spadal v občino Apače oz ker je na robu Apaškega polja. 

 

V občini Apače so se leta 1931 prebivalci opredelili glede na materin jezik: slovenski 

(2410), nemški - brez tujih državljanov in židov (2306), oz. nemški skupaj ( 2530), srbsko-

hrvaški (2), češki in slovaški (3) ter » ostali in neznano « (9).Iz predstavljenega se vidi, da je 

na območju občine Apače bivalo v času popisa kar 224 tujih državljanov z nemškim 

materinim jezikom. V občini je živelo torej 48,7 % prebivalcev s slovenskim materinim 

jezikom in 51,1 % z nemškim. 

Za medvojni čas imamo podatke za dva popisa, ki ju je izvedla nemška okupatorska 

oblast (10. oktobra 1941 in 29. novembra 1942)23. Po prvem popisu je bilo v občini Apače 

                                                
22 Splošni pregled Dravske banovine, Ljubljana 1939, Uvod in str. 10 - 11 
23 Demografska statistika, Prebivalstvo Slovenije 1931 in 1941, Statistični urad Slovenije, sept. .1945 (tipkopis),  
Podatki so povzeti po » W. Sattler,Unntersteiermark , Graz 1942,« in » Ergebnisse der Bevölkerungss-  
bestanandsausnahme in der Untersteiermark von 29. Nov. 1942 », Marburg a.d. Drau, 1943 
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4263 prebivalcev in v drugem 4466 oseb (2165 moških in 2301 žensk) ter 819 hiš in 919 

gospodinjstev. Ta zadnji popis je izvedla Štajerska domovinska zveza (Steierische 

Heimatbunnd). 

Čas po končani drugi svetovni vojni je na apaškem območju temeljito spremenil 

etnično strukturo, predvsem z radikalnimi ukrepi nove oblasti v letu 1945 in 1946. 

13. januarja 1946 je bila izvedena skrbno načrtovana izselitev apaških Nemcev, kar bo 

še prikazano pozneje, tako, da je bila potem etnična struktura, po popisu 1948, temu 

primerna24. 

V celotnem okraju Gornja Radgona, ki je imel 29.274 prebivalcev le bilo le 68 oseb, 

(0,23 %) ki so se izrekle za Nemce in sicer v naslednjih 13 KNOO: 

 

Tabela 16 

 KNOO Število opredeljenih Nemcev  

Apače 8 

Gornja Radgona 5 

Grabonoš 1 

Ledinek 5 

Lutverci 5 

Nasova 2 

Podgorje 3 

Stogovci  20 

Trate 1 

Zbigovci - Lastomerci 1 

Zgornja Ščavnica 1 

Žepovci 12 

Žice 4 
 

Na klasičnem nemškem območju Apaškega polja jih je od 68 oseb živelo kar 51. Za 

Slovence se je opredelilo kar 29000 ali 96,06 %,. 

Hrvatje so bili drugi najmočnejši narod s 109 osebami (0,37 %) v Apačah (11), Gornji 

Radgoni (19), Radencih (10), Stogovcih (6) Velki (5), Žicah (30), na Zgornji Ščavnici (39, 

Tratah (2), Stari gori (3), Rožičkem Vrhu (1), v Podgorju (39, Okoslavcih (1), Lutvercih (2), 

                                                
24 Popis prebivalcev Ljudske republike Slovenije, Ljubljana 1948  
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Lokavcu- Rožengrundu (3), na Kapeli (2), v Hrastje- Moti (1), Grabonošu (2), Črešnjevcih 

(1), Cogetincih (1), Brengovi (1) in Benediktu (1).  

V okraju so živeli še Srbi (29), Čehi (11), Rusi (10), Ukrajinci (4), Makedonci (4), 

Romuni (3), Madžari (2), neopredeljeni muslimani (1) in 33 iz rubrike » ostali in neznani «.  

Izselitev apaških Nemcev januarja 1946 in kolonizacija sta popolnoma spremenili 

nacionalno sliko Apaškega polja in Slovenci so prvič uradno postali večinski narod na tem 

območju, Nemci pa so praktično izginili iz demografske slike tega območja25.  

                                                
25 Dušan Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji: 1933 - 1941, Ljubljana 1966 
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7. 2. Izselitev Apaških Nemcev in vloga UDV pri tem 
 

Problematika Apaških Nemcev je bila glede njihovega fizičnega obstoja in prisotnosti 

na tem območju aktualna že takoj po uradni priključitvi Apaškega polja k Državi SHS, julija 

1920.  

Pojavila se je že spomladi 1921 ideja,da bi celovito rešili vprašanje Nemcev na 

Apaškem polju, ker da je » Lepa Apaška kotlina je jako primerna za kolonijo « . Predlagana je 

bila možnost, da bi naselili z državno pomočjo nekaj ruskih beguncev, » ki bi zagotovo ne 

zatajili svojega materinskega jezika, obenem pa bi bili tu na meji narodna predstraža ». Na 

tak način so bili prepričani, da bi se » odpravil » sukcesivno nemški rogovilež in mir na meji 

bi bil zasiguran », saj « četudi imamo lastno državo, vendar bomo morali polagoma čistiti 

ponemčurjeno zemljo, zlasti ob meji…«. O predlogu bi se naj resno razmislilo, pustilo ob 

strani vse strankarske predsodke in » kdor bo na tem predlogu imel priložnost delati, bo storil 

domovini neprecenljivo nalogo, ker ji bo postavil žive mejnike ».1  

V maju 1921 se je pojavil v tisku predlog, da bi Apaško polje kolonizirali s Slovenci iz 

Prekmurja, ki so se na to območje tudi že sami naseljevali pred prvo svetovno vojno in tudi 

takoj po njej. S to kolonizacijo bi okrepili slovenski živelj na meji in rešili v Prekmurju tudi 

vprašanje prekmurskega kmečkega proletariata zaradi pomanjkanja zemlje zanj. 

Da pa bi se lahko uresničili ti predlogi o kolonizaciji Apaškega polja, pa bi morali 

potrebno ukrepati konkretno, saj » da je naša država močna celota in noben vrag se ne bo 

brigal, ako čepi na njenem najskrajnešem robu peščica Nemcev »2  

S temi predlogi je bila zagrožena, poleg kolonizacije Slovencev (Prekmurci) ali/in 

Rusov, še tudi možnost razselitve apaških Nemcev. Do konkretnih akcij za izselitev in 

kolonizacijo pa na jugoslovanske strani v času med obema svetovnima vojnama ni prišlo in 

Nemci so ostajali še naprej večinsko prebivalstvo na Apaškem polju kot so to pokazali tudi 

popisi prebivalstva 1921, 1928/1929 in 1931.  

Po koncu 2. svetovne vojne se je ideja o izgonu Nemcev z Apaškega polja zopet 

obudila in zaživela v praksi v vsej svoji, novi razsežnosti. Ta ideja (izselitev in nato 

kolonizacija) se je v letu 1945 začela in predvsem leta 1946 konkretno izpeljala. 

Na apaškem območju je v prvih mesecih osvoboditve delovalo nekaj domačinov 

(Stander, Johann Großmann – vulgo Müller Schani, Josef Trolp- vulgo Andritsch Pepi, Franc 
                                                
1 Apaška kotlina (Javnosti, da pride na merodajni naslov), Murska straža,8.4.1921,št. 14, str. 3 
2 Apače – Rusi, Murska straža, 13.5.1921, št. 19, str. 2 
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Jarc, Scheks Fränki iz Pogleda, Filer Ernest iz Konjišča, Franc Ščap, Leopold Sukič iz 

Podgrada pri Gornji Radgoni, Lasbacher in Štefan Režonja, oba iz Lutverc, Kuzma iz 

Stogovec, itd.) na strani nove oblasti, čeprav so nekateri bili celo nemške narodnosti (Johann 

Großmann)3.  

Dne 30. maja 1945 je bil na svojem domu (na polju) v Lutvercih aretiran Tomaž 

Simenčič (Thomas Simentschitsch), župan občine Apače med vojno in odpeljan v zapor v 

avstrijsko Radgono, kjer so tedaj še bili partizani in sovjetska Rdeča armada. V tem zaporu so 

bili zaprti še nekateri drugi prebivalci iz Apaškega polja (npr. mož in žena Kranzelbinder iz 

Apač). Nekaj prebivalcev je bilo vpoklicanih 6. junija v delavski bataljon v Ljutomer, kjer so 

odstranjevali ruševine mostu čez Ščavnico do konca junija, nekateri moški, še na svobodi, pa 

vpoklicani v jugoslovansko vojsko. 

V noči 3./4. julij 1945 so sledile množične aretacije in selitev nemškega prebivalstva z 

Apaškega polja. Prebivalci npr. Lutverc so se morali zbrati pri vaškem gasilskem domu. Z 

avtobusom (vozil ga je nemški ujetnik) so jih odpeljali preko Gornje Radgone v Radence, kjer 

so jih začasno nastanili v bližini zdraviliškega parka, v dvorano kina. Potem, ko so morali 

aretiranci, več sto, podati svoje natančne osebne podatke, so nadaljevali potovanje s 

tovornjaki čez Kapelo,Slovenske gorice in Ptuj do Strnišča, kamor so prispeli pozno 

popoldan. V koncentracijskem taborišču so bile bivalne razmere za zapornike zelo težke; npr. 

v baraki št. 13, v sobi štev. 61 je bivalo 38 apaških Nemcev4. Ženske so bivale v strogo 

ločenem ženskem delu taborišča. 

Iz ohranjenega dnevnika interniranca5 so znane nekatere podrobnosti o življenju v 

taborišču : 

5. julija je prispel nov transport tovornjakov z apaškimi Nemci. Med njimi so bili , kot 

v prvem transportu, predvsem posestniki, kmetje,gostilničarji, obrtniki, trgovci oziroma 

ljudje, ki jih je oblast obtožila, da so bili sodelavci nemškega okupatorja. 

7. avgusta je bila iz taborišča izpuščena prva skupina internirancev, tri dni pozneje pa 

nekaj oseb iz Apaškega polja. 

18. avgusta so se izboljšale bivalne razmere – povečal se je dnevni obrok kruha na 

četrtino hlebca za osebo, zakonca Fotmüller iz Lutverc in Wressnig iz Plitvice sta bila 

izpuščena. 
                                                
3 Franz Simentscitsch, Meine Erlebnisse bei Kriegsende und dannach, (Tipkopis pri avtorju) , v nadaljevanju :  
F.S., str. 11-15 
4 F.S. ,str. 21-22 ;  
5 F.S., str. 22 (mati F. S , ki je bila tudi internirana v Strnišču, je imela v ročni torbici majhen koledarček za 
pisanje  
kratkih notic) 
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21. avgusta je izbruhnila epidemija tifusa, 10 dni pozneje je prispela komisija Rdečega 

križa in so se po tem obisku zopet nekoliko izboljšale razmere v taborišču.  

S 1. septembrom je bila obljubljena in je dejansko zaživela pisemska in paketna pošta 

med taboriščem in domovi oz. svojci internirancev ter so bili celo dovoljeni obiski svojcev. 

21. septembra je bilo okoli 750 taboriščnikov odpuščenih in je en transport odpotoval 

v Avstrijo, med njimi je bilo tudi nekaj apaških Nemcev. 

V nedeljo 22. septembra so bila na velikem plakatu izpisana že imena 700 » 

folksdojčerjev «, tudi apaških Nemcev in Kočevarjev, ki so bili določeni za izselitev v 

Avstrijo. Osebe so dobile posebne izselitvene izkaznice v angleškem jeziku.6 

24. septembra ob pol eni uri ponoči so internirance naložili na odprte železniške 

vagone za prevoz premoga in vlak je krenil čez Pragersko, Celje in Ljubljano do Jesenic, 

kamor so prispeli pozno zvečer. Premestili so jih v osebne vagone ter jih zaklenili. In vlak je 

zapeljal ob pol sedmi uri zjutraj skozi jeseniški predor v Avstrijo. Na Koroškem (Rosenbach 

/Pod Rožco), hitro za mejo, so jih prevzele angleške zasedbene sile, ljudje so dobili celo nekaj 

denarja za osebne potrebe.  

Pred ljudmi je bila odločitev, ki ni bila lahka, kam naj se podajo v teh težkih razmerah, 

kje poiskati nov dom. Mnogi so si našli začasno ali stalno prebivališče pri sorodnikih ali 

znancih v vaseh na levem, avstrijskem, bregu reke Mure ali si želeli celo dalje v Evropo in 

svet. 

S tem se je v bistvu končala prva faza izseljevanja apaških Nemcev, ki je bila 

sestavljena iz interniranja oz. zaporov in nato ali izpustitev oseb, da se lahko vrnejo na svoje 

domove ali pa organizirana, tudi s soglasjem Angležev, izselitev na Koroško v Avstrijo. Ta 

faza je trajala od začetka julija do konca septembra 1945. 

Druga faza je bila skrbneje načrtovana, zavzela je večji obseg po krajih in številu oseb 

ter je pomenila on koncu tim. rešitev problema apaških Nemcev. 

Uradno je bil osnova za izvedbo izselitve Odlok Predsedstva AVNOJ (21.11.1945) o 

prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih 

oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile. Za izvedbo kolonizacije 

je bilo seveda potrebno najti ustrezno število prostih gospodarskih enot, oz. primerno 

obdelovalno zemljo. Območje apaških Nemcev je bilo v ta namen primerno, ob predpogoju, 

da se Nemce izseli.  

                                                
6 F.S. .,str. 28 ; dokument: A!E.F:D:P: Registration record D:P:Index card F00666951 not a pass, 



 378 

V pripravo izselitve se je v jeseni 1945 nedvomno morala vključiti OZNA oz. njena 

poznejša naslednica Uprava državne varnosti (UDV), že takrat med ljudmi znana pod imenom 

UDBA (Uprava državne bezbednosti). 

Dokumenti UDV za okraj Radgona7 nam dokazujejo, da je ta služba leta 1952 

pripravila dokaj natančne sezname ljudi na Apaškem polju, za 26 krajev. Posamezni 

dokument je obsegal naslednje rubrike: ime in priimek gospodarja, leto rojstva, poklic, 

narodnost, državljanstvo, politično pripadnost v predaprilski Jugoslaviji, zadržanje za časa 

okupacije, zadržanje družine, število družinskih članov - ime in priimek, stopnja sorodstva, 

starost), socialno poreklo družine, imovinsko stanje,zadnje stanovanje ulica: hišna številka, 

nadstropje, levo, desno, sostanovalci- nečlani družine in opombe8. 

Omenjena naloga za UDV v okraju Ljutomer, kamor je spadalo tedaj naše 

obravnavano območje, je nastala na temelju navodila Ministrstva za notranje zadeve FLRJ, 

Služba državne varnosti iz Ljubljane, novembra 1952. Pooblaščenstva UDV za 23 okrajev 

(Ptuj, Ljutomer, Črnomelj, Novo mesto,Krško, Ljubljana mesto, Ljubljana okolica, 

Kočevje,Maribor mesto,Maribor okolica, Celje, Celje okolica, Trbovlje, Šoštanj, Slovenj 

Gradec, Murska Sobota, Kranj, Jesenice, Gorica, Sežana, Postojna, Tolmin in Dravograd) so 

morala v roku enega tedna poročati, do 18. novembra 1952, o » vseh volkksdeutscherjih, ki so 

bivali na območju teh okrajev in sicer :1. koliko jih je pobegnilo ob osvoboditvi z nemško 

vojsko, 2. koliko jih je kasneje ilegalno pobegnilo, 3. koliko jih je bilo prisilno izseljenih od 

naše strani, 4. podatke o imovini. «9 

Tako je bilo za 26 krajev na Apaškem polju na seznamih skupaj 496 družin z 2181 

osebami (1033 moških in 1127 žensk ter 21 oseb brez oznake spola), med njimi tudi 37 otrok 

starih do enega leta ter 212 otrok v starosti od 2 do 7 let. Družina je povprečno štela 4,39 

osebe, najstarejši na seznamu je bil Aleksander Fašing iz Žepovc, star 101 leto. 

Po posameznih krajih je bila situacija naslednja ( število družin, skupaj prebivalcev): 

1. Trate (5; 17), 2. Vratja vas (12; 66), 3. Vratji Vrh (21; 78), 4. Velka (9; 43), 5. 

Podgorje (15; 72), 6. Rožengrunt (17; 59), 7. Grabe (36; 156), 8. Pogled (9; 39), 9. Dražen 

Vrh (3; 13), 10. Lokavec (20; 74), 11. Novi Vrh (5; 23),12. Stogovci (30: 141), 13. Drobtinci 

(23; 100), 14. Konjišče (24;143), 15. Žepovci (63; 265), 16. Žiberci (40; 207), 17. Črnci (21; 

90), 18. Mahovci (13; 43), 19. Apače (40; 142), 20. Segovci (29; 134), 21. Janhova (11; 61), 

                                                
7 Roman Leljak, Črne bukve Gornje Radgone 1945-1950, Radenci 2011, str. 491 – 561 
8 Priloga: Dokument Rd 0012787 ( Ridler Franc, Grabe št. 21); dokumenti niso datirani (!) 
9 Roman Leljak, Verjagt ! Ethnische Säuberung in Slowenien: Die Vertreibungen der Deutschen in den Jahren 
1945/46, Radenci 2013, str. 124 
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22. Nasova (3; 23), 3. Lešane (2; 7), 24. Plitvica (11; 57), 25. Plitvički Vrh (2; 9) in 26. 

Lutverci 826; 128). 

Med kraji so po številu družin na seznamih najbolj izstopali kraji Žepovci (63), Žiberci 

(40), Apače (40), Grabe 836), Stogovci (30), Segovci (29), Črnci (27) in Lutverci (26).  

Med družinami z povprečno največ člani so bili kraji Konjišče (6), Vratja vas (5,5), 

Janhova (5,5) ter Žiberci (5,2) in Plitvica (5,1), najmanj pa v Nasovi (2,1).  

Število otrok na seznamih po posameznih krajih je bilo (starost: 1 leto in 2-7 let): 

1. Trate (1;10), 2. Vratja vas (1; 4), 3. Vratji Vrh (1; 8), 4. Velka (0; 5), 5. Podgorje (4; 

7), 6. Rožengrunt (1; 7), 7. Grabe (4; 17), 8. Pogled (0; 4), 9. Dražen Vrh (2; 6) 10. Lokavec 

(0; 6), 11. Novi Vrh (1; 4), 12. Stogovci (4; 22), 13. Drobtinci (0; 3) 14. Konjišče (4; 6), 15. 

Žepovci (4; 16), 16. Žiberci (5; 16), 17. Črnci (1; 2), 18. Mahovci (0, 4), 19. Apače (0; 20), 

20. Segovci (2; 17), 21. Janhova (0; 12), 22. Nasova (0; 2), 23. Lešane (0; 0), 24. Plitvica (1; 

6), 25. Plitvički Vrh (0; 0) in 26. Lutverci (1; 8).  

Kraji z največjim številom otrok v teh starostih so bili Stogovci (22), Apače (20), 

Grabe (17), Segovci (17), Žiberci 816 ) in Žepovci (16). Le v dveh krajih (Lešane in Plitvički 

Vrh) ni bilo otrok takih starosti.  

Koliko ljudi s teh seznamov iz leta 1952 je bilo tudi dejansko izseljenih januarja 1946 

se ne da natančno ugotoviti zaradi naslednjih dejstev: 

1.) V seznamih so tudi osebe, ki so označene, da so bile :v nemški vojski (22), v 

zaporih (42), v ujetništvu (4), pogrešane (7), v tujini (7; 5 v Avstriji, 2 v Nemčiji), v 

partizanih oz. JA (2), v drugih krajih Slovenije (1), že izseljene (1družina),mrtve (3), na begu 

(3), v angleškem ujetništvu (1), v internaciji (2), v varstvu (3), kar je skupaj 97 oseb. 

3.) Kar 146 oseb( prevladujejo hlapci,dekle,služkinje, prevžitkarji in celo nekaj otrok) 

je na seznamih, kjer so označene, da niso bili izseljeni. 

3.) Ali so bile izseljene tudi vse osebe (42), ki so v seznamih označene, da so v zaporu 

(primer:Thomas Simentschitsch je označen v seznamu, da je v zaporu UDBA, je pa bil tudi 

izseljen 13.1.1946)10, ostaja nerešeno. 

V nedeljo 13. januarja 1946 se je v zgodnjih jutranjih urah začela dobro pripravljena 

akcija – izselitev apaških Nemcev. Na tovornjake, z oboroženim spremstvom vojakov, 

nekateri naj bi govorili srbsko, so morali prebivalci, ki so bili osebno obveščeni o izselitvi. 

Imeli so le čas 15 minut za najnujnejšo prtljago. Tovornjaki so jih odpeljali v Gornjo Radgono 

na železniško postajo. Tu je že bila pripravljena dolga kompozicija 84 tovornih (živinskih) 

                                                
10 F.S., str. 38 
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vagonov11, ki so bili že polni pregnanih ljudi. Ko so bile pripeljane nove osebe so morale 

skozi natančen pregled, kjer jim je bil odvzet jugoslovanski denar, dobili pa so skorajda 

brezvredne nemške marke (Reichsmarke).Tudi v vagonih so bile še dodatne preiskave 

prtljage, odvzete je bilo veliko hrane, predvsem prekajenega mesa. Ponoči je vlak odpeljal čez 

Ljutomer, Ormož in Čakovec na Madžarsko. Vlak se je ustavljal na majhnih postajah, kjer je 

bilo mogoče dobiti vodo. Med potjo so vojaki, ki so se sicer vozili v posebnem osebnem 

vagonu, prihajali še v tovorne vagone in ljudem jemali ure, čevlje in dragocenejše predmete. 

Po enem tednu vožnje je vlak prispel ponoči na železniško postajo Wiener Neustadt in končno 

na Dunaj (Matzleinsdorfer Frachtenbahnhof) v sovjetsko cono. 

Jugoslovanska vojaška spremljevalna posadka je odprla vagonska vrata in ljudem 

cinično povedala, da lahko zapustijo vlak, če ne želijo v sovjetsko taborišče. V zelo kratkem 

času je bil vlak prazen. Čez kakšno uro je prazen vlak odpeljal in ljudje so ostali na postaji, v 

snegu in mrazu, ob 5. uri zjutraj. Ponovno jim je železniško osebje odprlo tovorne vagone, da 

so lahko bili ljudje vsaj pod streho. Zjutraj jim je Rdeči križ preskrbel, da so dobili, prvič po 

dolgem času, toplo juho. 

Pojavili so se sovjetski in britanski častniki. Angleži so izjavili, da so pripravljeni 

sprejeti ta transport, da bi potem lahko pregnanci iz Apaškega polja odšli do svojih 

sorodnikov v britansko cono na Štajerskem. Naslednji dan so prispeli angleški tovornjaki, da 

bi odpeljali pregnance. Zapletlo pa se je s sovjetskimi vojaškimi organi, ki so vztrajali, da gre 

pri teh ljudeh za jugoslovanske državljane in da se morajo vrniti v Jugoslavijo. Mnogi 

pregnanci, predvsem kmetje, tradicionalno vezani na zemljo in dom, so ostali na transportnem 

vlaku, prepričani, da se vrnejo in da je konec tega izgona. So pa mnogi, predvsem mladi in 

tisti, ki so imeli znance in sorodnike na Dunaju, vlak takoj zapustili. Bil je celo primer, da so 

našli ljudje zavetje na znanih naslovih svojih znancev ali sorodnikov na Dunaju (npr. družina 

Simentschitsch iz Lutverc - stara mati in svakinja Anna) a so se odločili da se vrnejo domov 

in so odšli nazaj na transport.  

Tisti, ki so se odločili, da odidejo nazaj na domove v Jugoslavijo, so se s transportom 

odpeljali z Dunaja. V hudem mrazu in brez potrebne oskrbe na poti, so pregnanci prispeli v 

bližino madžarsko-jugoslovanske mejo in vlak se je ustavil na postaji Murakeresztur. 

Jugoslovanske oblasti so se namreč odločile, da ne bodo sprejele vračajočega transporta. Tako 

                                                
11 Abstall einst und jetzt,- Katalog razstave v Murecku/Cmurek (22.9-13.10.2002) in Bad 
Radkersburgu/Radgona  
25.5.-22.6.2003) 
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je transportna kompozicija, razdeljena na dva dela, obstala na stranskem tiru mejne železniške 

postaje za dolgih 16 dni, ki so jo strogo varovali madžarski komunistični stražarji. 

Kljub strogemu varovanju je posameznikom uspevalo, da so v okoliških vaseh, sicer 

hudo upostošenih od vojne, dobili kaj hrane v zamenjavo za svoja oblačila. Ženske iz vasi so 

poskušale prinašati tople juhe a so jih stražarji surovo odganjali.  

Ženska. ki je uspela pobegniti iz vlaka in roditi deklico v bližnji vasi, je umrla zaradi 

zastrupitve v bolnici v Nagykanizsi, otroka pa so pozneje dali v vzgojo rejniški družini. 

Že v transportu od Gornje Radgone do Dunaja je umrlo zaradi lakote in mraza nekaj 

ljudi, kar pa ni nihče posebej registriral in se ne ve, kje so pokopani. 

Umrle iz tega, stoječega transporta v Murakereszturu, so z oslovsko vprego vozili na 

krajevno pokopališče in jih tam pokopavali v skupinski grob. V mrliški knjigi župnije 

Murakeresztur je zabeleženih 76 umrlih iz Apaškega polja, ki so bili vpisani v času od 26. 

januarja do vključno 8. februarja 194612. 

26. januar 1946: 

 

št.  priimek in ime  Kraj  starost  

1 Meizenitsch Amalia  Mahovci  70 

2 Neuwirth Gottfried  Vratja vas  57 

3 Schwinger Anna  Pogled  78 

4 Gollner Johann  Pogled  78 

5 Neuhold Josefa  Konjišče  51 

6 Schönwetter Johann  Trate  72 

7 Puntigam Maria  Pogled  68 

8 Goritschki Antal  Pogled  0,5 
  

29. januar 1946: 

 

št.  priimek in ime  Kraj  starost 

 9 Schwinger Theresia  Žiberci  62 

10 Krobath Maria  Konjišče  81 

11 Fasching Josef  Žepovci  74 

12 Neuhold Rosa  Konjišče  46 

13 Wack Johanna  Konjišče  59 
                                                
12 F.S., str. 42 – 45; » vpis v mrliško knjigo ni vedno tudi dan smrti »  
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št.  priimek in ime  Kraj  starost 

14 Tischler Josef  Žepovci  81 

15 Schwinger Theresia  Konjišče  71 

16 Schramke Veronika  Apače  86 

17 Probst Anna  Drobtinci  66 

18 Lederhaas Johann  Žiberci  57 

19 Semlitsch Anton  Črnci  6 

20 Neubauer Rosa  Lutverci  66 

21 Baumann Leopold  Žiberci  41 

22 Probst Mathilde  Črnci  48 

23 Schmied Anna  Žiberci  62 

24 Semlitsch Anton   Drobtinci  72 
 

30. januar 1946: 

 

št.  priimek in ime  Kraj  starost 

25 Zirngast Walpurga  Konjišče  74 

26 Schmid Anna  Žiberci  62 

27 Macher Maria  Žiberci  87 

28 Zacharias Maria  Konjišče  53 

št.  priimek in ime  Kraj  starost 

29 Lorenz Anna*  Žepovci  58 

30 Fleischhacker Maria  Konjišče  68 

31 Schwarz Anna  Grabe  52 

32 Stachl Josef  Žiberci  46 

33 Erker Josef  Žiberci  64 

34 Walch Maria  Žiberci  62 
 

3. februar 1946: 

 

št.  priimek in ime  Kraj  starost 

35 Kofitsch Maria  Grabe  52 

36 Martl Walpurga  Žepovci  54 

37 Feldbacher Johann  Konjišče  82 
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št.  priimek in ime  Kraj  starost 

38 Neuhold Anton  Konjišče  41 

39 Konrad Anna  Grabe  55 

40 Prischeng Johann  Konjišče  74 

41 Schwarz Franz  Žiberci  60 

42 Kofitsch Theresia  Vratja vas  74 

43 Bresnik Felix  Grabe  ? 

44 Pichler Johanna  Žepovci  67 

45 Salai Christina  Segovci  28 

46 Rohrbacher Maria  Lutverci  76 

47 Molich Maria  Grabe  71 

48 Matl Maria  Žepovci  8  

49 Luttenberger Josef  Segovci  76 

50 Sundl Franz  Mahovci  69 
 * Lorenz Anna dvakrat vpisana v seznam (?) 

 

6. februar 1946: 

 

št.  priimek in ime  Kraj  starost 

51 Kuntner Getrud  Vratja vas  75 

52 Kuntner Johann  Vratja vas  65 

53 Kern Theresia  Vratji Vrh  64 

54 Stradner Maria  Lutverci  65 

55 Baumann Rosalinde  Žepovci  1,5 

56 Röck Johann  Črnci  30 

57 Adam Rosalia  Stogovci  79 

58 Bamberg Margit  Grabe  52 

59 Feldbacher Theresia  Žiberci  68 

60 Gamser Theresia  Lutverci  46 

61 Maier Franz  Žiberci  64 

62 Macher Johann  Žiberci  66 

63 Lobek Ferdinand  Žerjavci *  48 

64 Nagler Josefa  Žepovci  60 

65 Berger Maria  Konjišče  64 
 * Kraj Žerjavci pri Lenartu, ki ni na Apaškem polju 
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8. februar 1946: 

 

št.  priimek in ime  kraj  starost 

66 Wack August  Konjišče  54 

67 Beierl Maria  Žiberci  72 

68 Stachel Josef  Žiberci  74 

69 Probst Josefa  Pogled  52 

70 Klampfer Maria  Žepovci  51 

71 Madl Johann  Žepovci  60 

72 Rumpler Maria  Žepovci  61 

73 Schweigler Johann  Žiberci  80 

74 Mauko Elisabeth  Lutverci  63 

75 Ditzetz Rosalia  Sv. Ana*  86 

76 Gollmann Josef  Plitvica  65 
 * Sv. Ana, kraj ni na Apaškem polju  

 

Umrli v Murakereszturu so bili iz naslednjih 16 krajev Apaškega polja in 2 drugih: 

Žiberci (16), Konjišče (13), Žepovci (11), Grabe (6), Lutverci (5), Pogled (5), Vratja 

vas (4), Črnci (3), Drobtinci (2), Mahovci (2), Segovci (2), Apače (1), Vratji Vrh (1), 

Stogovci (1), Trate (1) in Plitvica (1) ter izven Apaškega polja Žerjavci (1) in Sv. Ana (1)13.  

Po 16 dnevih čakanja na železniški postaji v Murakeresszturu je vlak končno krenil 

nazaj proti Sloveniji. Na vlaku je manjkalo nekaj ljudi, ki so odšli iskat hrano v okoliške vasi, 

straže niso preverjale števila ljudi v tovornih vagonih, tako da se je transport vrnil s 

preživelimi, nekaj jih je umrlo med potovanjem, v Maribor. Transport je pričakala straža, jih 

razdelila na manjše skupine ter jih peš vodila po mariborskih ulicah do novozgrajene stavbe v 

bližini mestnega parka. Ta stavba je bilo zbirni prostor, prenapolnjen z pregnanci. Nekaj 

prebivalcev Apaškega polja, ki se niso strinjali s takojšnjim odhodom na novi transport, so 

morali ostali nekaj tednov na prisilnem delu, a so končno le bili transportirani iz Maribora v 

Avstrijo.. 

Končno so večino apaških Nemcev ponoči odgnali na mariborsko železniško postajo 

ter je zjutraj ob 2. uri vlak krenil čez Celje in Ljubljano do Jesenic. Tu so ljudi namestili v 

novo taborišče. Tu so se morali pred Angleži opredeliti za avstrijske državljane, da bi lahko 
                                                
13 V Murakereszturu so svojci umrlih prvič obiskali skupinski grob leta 1977 in s pomočjo madžarskega 
obmejnega  
živinozdravnika (dr. Arpad Radnai) postavili na pokopališču spomenik umrlim. 
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tako imeli vstop v Avstrijo. Čez nekaj dni je transport končno krenil skozi jeseniški mejni 

predor in transport z apaškimi Nemci je že drugič prispel v Avstrijo,v britansko cono. V 

Rosenbachu (Pod Rožico) na Koroškem so bili z angleškimi tovornjaki prepeljani v taborišče 

Fürnitz pri Beljaku, kjer so ostali v karanteni dva tedna in bili potem izpuščeni. 

V začetku marca 1946, po mesec in pol dolgi odisejadi, so se že srečali mnogi izgnani 

apaški Nemci s svojimi sorodniki ali znanci v štajerskih vaseh, tudi s tistimi, ki so bili izgnani 

v Avstrijo že konec septembra 1945. Mnogi so si poiskali nov dom na avstrijskem 

Štajerskem, predvsem v okraju Mureck/Cmurek in Radkersburg/Radgona, nekateri pa so se 

odselili v Nemčijo, Avstralijo, ZDA in Kanado. 

Z vsem predstavljenim se posredno dokazuje, da se je v pripravo in izvajanje 

izseljevanja apaških Nemcev aktivno vključila tudi OZNA oz. UDV, kar je bilo v takratnih 

razmerah glede na naloge, ki sta jo opravljali ti službi za nov režim, za pričakovati.  
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7.3. Kolonizacija Apaškega polja 
 

 Pisati o kolonizaciji na Apaškem polju1 pomeni prikazati dogodke, ki so sledili po 

nasilni izselitvi Apaških Nemcev, 13. januarja 1946. Da je pri tem šlo za skrbno načrtovanje 

izselitve, se vidi v dejstvu, da je izselitvi takoj, še isti dan, sledil že prvi organizirani transport 

kolonistov. Da je izselitev bila skrbno načrtovana dokazujejo tudi dokumenti UDBE2, kar pa 

je prikazano v drugih poglavjih.  

 Kolonizacija na Apaškem polju je bila notranja kolonizacija, saj so se kolonisti 

naseljevali na območja izven njihovega dotedanjega prebivališča, ki pa je bilo še vedno v 

Sloveniji, za razliko v od zunanje kolonizacije, ko je šlo za preseljevanje v druge dele 

Jugoslavije, največ Vojvodino. 

 Da se je lahko izvedla kolonizacija je bilo potrebno predhodno izpeljati nekaj nujnih 

drugih političnih, sodnih in ekonomskih ukrepov. Z imenovanjem okrajne tričlanske 

zaplembene komisije (predsednik Franjo Stanovšek, član odseka za upravo narodne imovine 

in člana dr. Franc Farkaš, sodnik okrajnega sodišča v Gornji Radgoni in Boris Dernovšek, 

član odseka za notranje zadeve) ki je bila pristojna za izdajo zaplembenih odločb o 

podržavljenju nemškega imetja na prvi stopnji v radgonskem okraju, septembra 19453, se je 

začel proces v okraju, ko so zaplenili že konec avgusta (?) 453 posestev v lasti Nemcev4.  

 Decembra je bil sprejet Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji, ki je jasno 

zapisal, da » se bo izvedla agrarna reforma in ustvaril zemljiški sklad, iz katerega se bo 

zemlja dodelila poljedelcem, ki nimajo zemlje ali je imajo premalo «5. Glede kolonistov je bil 

zakon jasen, saj jim je 17. člen iz zemljiškega sklada omogočal dobiti zemljo » v krajih, ki jih 

za to določi minister za kmetijstvo » in » zemljiška posestva, ki se dodeljujejo kolonistom, 

smejo obsegati največ 5 ha obdelovalne zemlje «. 

 Za izvajanje kolonizacije je bilo po tem zakonu pristojno ministrstvo za kmetijstvo, ki 

je sprejemalo prošnje interesentov in izdajalo dokončne odločbe o dodelitvi zemljiških 

posestev. 

                                                
1 O kolonizaciji na Apaškem polju : Zdenko Čepič, Problematika kolonizacije Apaškega polja pri izvajanju 
agrarne  reforme po drugi svetovni vojni, ČZN, 1994, str. 137-149 ( v nadaljevanju : Čepič) in Barbara Bratuša, 
Dogajanje  na vasi v okraju Radgona 1945-1947, Glasilo 2010/1-2, str. 24 - 65 
2 Roman Leljak, Črne bukve Gornje Radgone 1945-1950, Radenci 2011 
3 Uradni list, št. 38/45 (26.9.1945) 
4 Čepič, str. 139 ( očitno gre za napačen datum dokumenta (mesec dni prehitro, glede na imenovanje okrajne  
komisije v Pokrajinskem arhivu Maribor, fond OLO Gornja Radgona, fasc. 29); v nadaljevanju :PAM 
5 Uradni list, št. 62/45 (19.12. 1945); 1. člen 
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 Ker je bil istočasni izdan še Zakon o razlastitvi posestev, ki jih obdelujejo koloni in 

viničarji6, ker » Razlastijo se v celoti zemljiška posestva nekmetov, ki izkoriščajo zemljo po 

kolonih ali viničarjih « ter » zemlja, zgradbe in naprave ter živi in mrtvi inventar preidejo v 

zemljiški sklad » in » se dodeljujejo agrarnim interesentom po določbah imenovanega zakona 

(Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji, op. avtorja) », so se omenjeni viničarji uradno šteli v 

kategorijo kolonistov. 

 V okraju je bila, le nekaj dni po izselitvi Apaških Nemcev, imenovana okrajna 

komisija za agrarno reformo Gornja Radgona7. 

 V Sloveniji sta bili za kolonizacijo določeni dve območji, Apaško polje in Kočevsko. 

To sta bili območji, ki sta imeli še v predvojni Jugoslaviji strnjeno in večinsko nemško 

kmečko poselitev.  

 Naseljevanje kolonistov v kraje na Apaškem polju se je začela hkrati z začetkom 

izvajanja agrarne reforme na tem območju (januar 1946) ter se praktično zaključila še v istem 

mesecu. Prva skupina kolonistov je prispela že 13. januarja 1946, torej na dan izselitve 

Apaških Nemcev8.Štela je 122 družin iz krajev na Dolenjskem in je naselitev bila izvedena, 

kljub slabemu in mrzlemu vremenu, slabi evidenci in pomanjkanju hrane za naseljence, v 12. 

urah, v krajih Lutverci, Segovci, Apače, Plitvica in Lešane. 

 Celotno območje Apaškega polja je bilo razdeljeno na štiri kolonizacijske baze, ki so 

skrbele za naselitev kolonistov v predvidenih vaseh9, pri čemer pa se je, pri določanju kraja in 

konkretne zemljiške posesti za družine kolonistov, v mnogih primerih zapletalo iz objektivnih 

in subjektivnih vzrokov. 

 Na Apaško polje so prihajali kolonisti iz vse Slovenije, največ pa iz Dolenjske in Bele 

krajine. Zaradi nepopolno ohranjenih podatkov za vse kraje na Apaškem polju in njegovem 

obrobju ni mogoče točno ugotoviti števil priseljencev. Podatki so ohranjeni le za 19 krajev od 

46, kamor so se v radgonskem okraju naselili kolonisti. V te vasi se je naselilo 483 družin, a 

je njihov prejšnji kraj bivanja oz. okraj možno ugotoviti le za 199 družin. 

                                                
6 Uradni list, št. 62/45 (19.12.1945) 
7 Uradni list, št. 7/46 (23.1.1946), Odločbo o imenovanju je izdal minister za kmetijstvo in gozdarstvu (Janez  
Hribar) že 16. januarja 1946; Komisija: Ludvik Dokl, viničar iz Murščaka - predsednik, Andrej Zabukovec iz  
Grahovega, kmetijski referent – namestnik, Boris Drnovšek, tehnik iz Korena – sekretar, Anton Markovič, mali  
kmet iz Rožičkega Vrha – pomočnik.  
8 Arhiv Slovenije, fond Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo LRS (neurejen fond), o tem Čepič, str. 140, op. 
11 
9 Čepič, str. 144 , .1. baza (Lokavec, Rožengrunt, Dražni Vrh, Trate, Velka), 2. baza (Vratja vas, Konjišče, 
Pogled, Vratji Vrh -Novi Vrh, Podgorje), 3. baza (Črnci, Stogovci, Nasova, Mahovci, Drobtinci, Janhova, Grabe, 
Žiberci,Žepovci) in 4. baza (Plitvica, Lešane, Apače, Lutverci, Segovci).  
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Seznam iz novomeškega okrožja (datiran 24.1.1946) vsebuje 251 družin; največ iz 

okraja Črnomelj (172 družin), iz okraja Novo mesto (46), iz Krškega (16), iz trebanjskega 

(13) in kočevskega (4).  

 Seznam krajev, v katere so se preselili kolonisti iz novomeškega okrožja (5 okrajev), 

kaže za 92 družin naslednje :  

Iz okraja Črnomelj se je 50 družin naselilo v kraje Žiberci (13), Lutverci (9), Segovci 

(5), Velka (5), Vratja vas (4), Apače (4), Žepovci (4), Lokavec (3), Podgorje (2) in Plitvica 

(1), iz okraja Novo mesto 20 družin kraje Žepovci (7), Apače (3), Vratja vas (2), Konjišče (2), 

Podgorje (2), Velka (1), Vratji Vrh (1), Janhova (1) in Segovci (1), iz okraja Krško je prišlo 

11 družin v kraje Segovci (3), Apače (3), Lutverci (3) in Plitvica (2), iz okraja Kočevje le 7 

družin v kraje Lutverci (4) in Črnci (3) ter iz okraja Trebnje 4 družine v kraje Segovci (2), 

Apače (1) in Črnci (1)10.  

 Iz celjskega okrožja se je naselilo (iz 3 od 6 okrajev) 32 družin kolonistov. Iz okraja 

Mozirje 14 družin v kraje Trate (3), Žepovci (3), Lešane (2), Konjišče (1), Podgorje (1), 

Žiberci (1), Seg0vci (1), Apače (1) in izven Apaškega polja, Gornja Radgona (1), iz okraja 

Šmarje pri Jelšah 17 družin v kraje Rožengrunt (5), Trate (3), Vratja vas (2), Pogled (2), 

Žepovci (2), Segovci (1) in Velka (1) ter iz okraja Celje – okolica v Gornjo Radgono (1)11. 

 Iz okrožja Ljubljana, seznam je datiran s 1. februarjem 1946, je prišlo 87 družin iz 7 

okrajev in sicer: iz okraja Rakek 24 družin v kraje Gornja Radgona (7), Žepovci (7), Trate (4), 

Podgorje (4), Apače (4), Rožengrunt (2), Konjišče (2), Pogled (2), Dražni Vrh (1), Velka (1), 

Ledinek (1), Žiberci (1), Segovci (1), Lutverci (1) in Plitvica (1), iz okraja Škofja Loka 14 

družin v kraje Žepovci (6), Trate (3), Pogled (3), Podgorje (3), Žiberci (2), Apače (2), Dražni 

Vrh (1), Nasova (1), Janhova (1), Segovci (1) in Lešane (1), iz okraja Grosuplje 8 družin v 

kraje Konjišče (3), Trte (2), Dražni Vrh (1), Pogled (1) in Segovci (1), iz okraja Ljubljana - 

okolica 7 družin v kraje Rožengrunt (2), Konjišče (1), Podgorje (1), Žepovci (1), Segovci (1) 

in Plitvica (1), iz okraja Kranj 5 družin v kraje Žepovci (3), Žiberci (1) in Plitvica (1), iz 

okraja Kamnik 3 družine v kraje Trate (1), Dražni Vrh (1) in Janhova (1) ter iz okraja Jesenice 

1 družina v kraj Segovci(1)12.  

 Kolonisti so prihajali še tudi iz mariborskega okrožja, ki pa je deloma samo bilo 

namenjeno za kolonizacijo (Maribor - okolica in Radlje ob Dravi) ter iz Prekmurja ,iz okraja 

Murska Sobota. Iz tega okraja je bilo predlaganih 30 družin s 171 člani, ki jim je okrajna 

                                                
10 Čepič, str. 140-141 ( iz PAM, OLO Gornja Radgona, fasc. 8) 
11 Čepič, str. 141 ( iz PAM, OLO Gornja Radgona, fasc. 8) 
12 Čepič, str. 142  



 389 

komisija za agrarno reformo na tak način želela izboljšati njihov socialni položaj, saj je v 

okolici Beltincev, od koder so bili zainteresirani kolonisti, primanjkovalo zemlje za 

razdelitev13.  

Od kod so prišli kolonisti in kam so se naselili lahko spoznamo iz ohranjenih podatkov 

za 19 krajev. Največ družin kolonistov je bilo z Dolenjske in Bele krajine, iz okraja Črnomelj 

(39), Novo mesto (22), Krško (8) in Trebnje (3), iz ljubljanskega okrožja pa iz okraja Rakek 

(31), Škofja Loka (25), iz okrožja Celje pa iz okraja Šmarje pri Jelšah (25) in Mozirja (15).Iz 

mariborskega okrožja je bilo le 9 družin, od tega iz okraja Murska sobota (4), Slovenske 

Bistrice (3) in radgonskega (2). V omenjenih 19 krajev se je priselilo 199 družin: Rožengrunt 

(12), Lokavec (9), Ledinek (1), Vratja vas (8), Vratji Vrh (3), Novi Vrh (7), Podgorje (12), 

Grabe (21), Janhova (14), Žiberci (19), Žepovci (31), Nasova (1), Segovci (16), Apače (15), 

Lutverci (18), Lešane (2), Plitvica (5), Lomanoše (3) in Benedikt (2)14. 

 Ker podatki za posamezne kraje niso popolni ne moremo ustvariti realne slike, npr. v 

Žibercih, kjer je dobilo zemljo 88 družin, so podatki o njihovem prvotnem bivanju znani le za 

19 družin.  

 Družine so razmeščali po krajih po raznih kriterijih; politična zanesljivost, 

(enakomerno razvrščanje članov komunistične partije), partizanska preteklost, po potrebnih 

poklicih za posamezno vas in po številu družinskih članov. 

 Po podatkih o razdelitvi zemlje med koloniste v radgonskem okraju so dobili le-ti 

zemljo v 46 krajih, od tega največ na Apaškem polju v 20 krajih, kamor se je naselilo 687 

kolonistov z družinami. Po posameznih vaseh je bilo naseljenih: Vratji Vrh (54), Vratja vas 

(38), Novi Vrh (12), Konjišče (18), Pogled (18), Podgorje (17), Stogovci (26), Drobtinci (8), 

Žiberci (88), Žepovci (72), Grabe (38), Janhova (16), Nasova (16), Mahovci (14), Črnci (21), 

Apače (16), Segovci (32), Lutverci (17), Plitvica (22) in Lešane (10). V vaseh na obrobju 

Apaškega polja se jih je naselilo manj - Lomanoše (6) in Plitvički Vrh (3), več pa kljub 

mnogim nasprotovanjem globje v Slovenske gorice: Trate (40), Lokavec (30), Rožengrunt 

(12), Dražen Vrh (6), Zgornja Velka (2), Črešnjevci (24) in Zbigovci (11)15.  

 Kolonisti so dobivali na ravninskem delu Apaškega polja predvsem njive (do 50 % 

posesti), dodelitev gozda je bila vprašljiva glede na kakovost (drevesa in grmičevje na 

travnikih), vinograde so dobivali predvsem tisti, ki so se naselili v Slovenske gorice.  

                                                
13 Čepič, str. 142 (iz AS, Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo , neurejen fond; Komisija za agrarno reformo  
Murska Sobota, 1.2.1946) 
14 Čepič, str. 143 (PAM, OLO Gornja Radgona, fsc. 7 in 29; nekateri seznami so datirani s sredino aprila 1946)  
15 Čepič, str. 146 
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 Viničarjem in vinogradniškim zadrugam (v okraju so tedaj bile 3) je bilo v 

radgonskem okraju razdeljenih 543 ha vinogradov, kar moramo tudi upoštevati pri celotni 

sliki agrarne reforme in kolonizacije16. 

 Glede na število obstoječih posestev v vasi in na število družin kolonistov se je 

dogajalo,da so morali celo deliti nekatera posestva, npr. v Žibercih , kjer je bilo le 58 posestev 

z 82 hišami, kolonistov pa kar 88. Takih primerov, da je bilo premalo posestev in je bila 

potrebna delitev je bilo v 6 krajih ( Vratji Vrh, Vratja vas, Novi Vrh, Stogovci, Žiberci in 

Janhova),v ostalih pa je bilo kolonistov manj kot pa že obstoječih posestev.  

 Nekaj je bilo tudi vrnitev kolonistov v svoje kraje, iz najrazličnejših vzrokov, ki 

največkrat niso bili opravičljivi, in na njihova mesta so praviloma prišli drugi, novi kolonisti, 

ki so jih spomladi 1947, kar poimenovali zadružnike, ker je bilo že v toku vključevanje 

kolonistov v kmetijske zadruge. Govorimo o drugi fazi kolonizacije, ki pa je bila bistveno 

manjša in so v njej pretežno bili kolonisti iz primorskih krajev in nekaj povratnikov iz 

Vojvodine, skupaj v letih do 1948 le 11 družin s 56 člani17.  

 Namen notranje kolonizacije je bil le delno dosežen. Okrepil se je političen in 

narodnoobrambni namen na Apaškem polju, ki je mejilo na Avstrijo,kar je bilo za državno 

oblast vsekakor uspeh. Manj uspešna pa je bila kolonizacija na ekonomsko-socialnem 

področju saj ni prinesla kolonistom pričakovanega blagostanja in so se mnogi razočarali nad 

pritiski in siljenjem v zadružništvo, ki je pomenilo konec zasebne lastnine, ki so jo kolonisti 

ob priselitvi tudi dobili. Začel se je uveljavljati duh kolektivizma, za katerega pa mnogi 

kolonisti niso kazali prevelikega navdušenja. 

                                                
16 Čepič, str. 145 
17 Čepič, str. 148. 
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8. Delovanje UDV v tujini (Avstrija)  
 

8.1. Oblike delovanja UDV v tujini – Radgonski okraj (Avstrija) 
 

UDV je v Radgonskem kotu načrtno gradila svojo mrežo sodelavcev, ki so bili v 

njenih dokumentih označeni kot njeni agenti. Agente za delo v Radgonskem kotu je UDV 

pridobila na več načinov: 1. doma med ljudmi iz okraja Gornja Radgona in jih poslala čez 

mejo, 2. med ljudmi, ki so že bili ilegalno v Radgoni in okolici ter so se ponovno ilegalno 

vrnili, bili aretirani in pridobljeni za agente, 3. osebe, ki so ilegalno prešle mejo in bivale v 

Radgoni in okolici in 4. osebe, ki so bili avstrijski državljani v Radgoni in njeni okolici in so 

bili pripadniki slovenske narodne manjšine. 

UDV je imela, kot je bilo zapisano v njenih navodilih za delo s tujino, v našem 

primeru z okrajem Radkersburg/Radgona, nalogo, da vzpostavi mrežo v območju 15 km v 

notranjost radgonskega okraja, podobno kot je imela že mrežo enako globoko v okraju G. 

Radgona1. 

Vzpostavljanje mreže je bilo v letih 1945-1947 dokaj skromno in oteženo zaradi 

močne angleške prisotnosti ter kontrole območja in ljudi. Tako je bil v letu 1947 poslan v 

Radgono domačin iz Gornje Radgone (Vinko Korošec) po naročilu pooblaščenca UDV Sava 

Vilharja, a ga je tam FSS aretirala in zaprla. V jeseni 1947 je bil repatriiran nazaj in je 

njegovo delo v tujini UDV ocenjevala za slabo2. Iz tega obdobja je nekaj primerov akcij 

UDV, ko je v Radgonski kot poslala osebe, ki so po vaseh raztrosile propagandni material, kot 

ga je moral leta 1949 tudi Valentin Berič iz Nasove ter dokazati, da je akcije (februar,april) 

tudi izvedel. Ko je bil Berič aprila 1949 na akciji v Potrni, je moral tam v poštni nabiralnik 

vreči že frankirano pismo, naslovljeno na Zlato Pavlico v Gornji Radgoni, kar je bil dokaz, da 

je bil v tej vasi na opravljanju naloge, naročene od UDV. Za opravljeno delo mu je bilo 

obljubljeno, da bo dobil nakaznice za obleko in čevlje, a tega od UDV pozneje ni dobil3. 

V času spora z Informbirojem je UDV v Radkersburg/Radgono poslala, 6. avgusta 

1948, Jožefa Majerja, čevljarskega pomočnika pri čevljarju Molehu s Trat. Imel je nalogo, da 

bi » agentu Gorencu » izročil brošure v zvezi z » nesoglasji med CK KPJ in CK VKP/b ». Bil 
                                                
1 Iz arhivov slovenske politične policije, Ljubljana 1996, str. 289 
2 Rd 7560 (30.4.1948) 
3 Ludvik Kramberger,Spomini Valentina Beriča iz Nasove, Glasilo Zgodovinskega društva Gornja Radgona, 
letnik  
XIII,(2006)1-2 str. 44-62 



 392 

je najverjetneje ujet in aretiran, ker ni prišel naslednji dan na dogovorjeni kraj (porušen 

železniški most čez Muro). Da bi preverila ali je morebiti pa le opravil nalogo, ga je UDV 

pričakovala ter ga želela zaslišati, ko se bo vrnil čez mejo4 

Franca Duha (psevdonim Dolar), delavca na Murski regulaciji v Gornji Radgoni, je 

UDV poslala 23. marca 1948, zvečer okoli 20. ure, z gumijastim čolnom čez Muro v Gornji 

Radgoni. Njegov brat je bil zaposlen kot sodarski delavec pri Fritzu Bouvieru, v 

Radkersburgu/Radgoni (predel mesta -Mitterling), bratu Clotharja Bouviera, ki je ob koncu 

vojne pobegnil v Avstrijo. UDV mu je naročila, da se mora tam sestati s » Perkom » (agent 

Ivan Jaušovec). Duh je bil ob prehodu meje ujet in je bil najprej v zaporih v 

Radlkersburgu/Radgoni, nato pa 6. aprila poslan v Leibniz/Lipnico v zapor FSS ter nato 

vrnjen v Radkrsburg/Radgono (10. maja 1948). Tako je UDV z Duhom izgubila agenta, ki ni 

mogel opraviti naročene naloge,sam pa ni vedel ali bo ostal v Avstriji ali pa se bo vrnil5. 

UDV se je zelo trudila, da bi v Radkersburgu/Radgoni pridobila zvezo z Maksom 

Sterletom, starim okoli 60 let, urarskim mojstrom, za katerega je imela že informacije, da je 

verjetno član komunistične stranke. Njegov sin Edvard je bil območni žandarmerijski 

inšpektor v Leibnizu/Lipnici in UDV je hotela preko njega zvedeti za imena žandarjev,ki so 

zaposleni pri FSS v Leibniz/Lipnici in ali je morda kdo med njimi tudi član KP6.  

Agentka »Jožica », ki je bila poslana 17. oktobra 1948 v Avstrijo, je navezala stike z 

Ivanom Zadravcem, ki se je avgusta, po vrnitvi iz ameriškega vojnega ujetništva, zaposlil na 

FSS v Radkersburgu/Radgoni. Bil je pripravljen sodelovati z UDV, saj Angležem ni bil 

sumljiv, ker jim je izjavil, da se ne želi vrniti v Jugoslavijo. Dobil je nalogo, da do 

naslednjega sestanka z Jožico pridobi podatke o številu angleške vojske, avstrijske policije, 

njihovem gibanju po terenu in postavljanju straž ob meji7. 

UDV je v Radkersburgu/Radgoni in Radgonskem kotu zelo zanimala organizacijska 

struktura FSS. Tako je od agenta ( »Pirc ») izvedela veliko uporabnih podatkov. Mesto 

Radkersburg/Radgona je imela avtomatsko telefonsko centralo z do tremi številkami (druga 

mesta so imela 4 - 5 številk): okrajno glavarstvo (106 in 232), okrajno žandarmerijsko 

poveljstvo (122), carinski stražni oddelek Radkersburg/Radgona (151), Sicheldorf/Žetenci 

(164) in Zelting/Zenkovci (165), FSS v Radkersburgu/Radgoni (220), elektrarna v  

                                                
4 Rd 13518 (12.8.1948) 
5 Rd 1986 (maj 1948) 
6 Rd 2069 (6.9.1948)) 
7 Rd 1840-Rd 1841 (17.10.1948) 
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Radkersburgu/Radgoni (226) ter okrajno sodišče (207)8. Agent je sporočil tudi 

telefonski številki dveh političnih strank: SPÖ-Socialistična stranka Avstrije (174) in ÖVP – 

Avstrijska ljudska stranka (133). Druge sporočene številke so še bile: Rdeči križ (238), 

deželna bolnišnica (202), gasilci (100), mestna občina Radkersburg/Radgona (209), katoliško 

župnišče (249), zdravnik dr. Schoffer (128), Franc Sommer- gostilničar in trgovec z vinom 

(154), železniška postaja (101), Franc Wegscheider- trgovec (247), Firma Hubert Anton 

Steiner (112, Fritz Bouwier- bivši vinski trgovec in proizvajalec šampanjca (135), Kavarna 

Pratscher- v najemnik Jožef Geiger (155), zidarski mojster inž. Fekonja (159), uprava pošte 

(193), poštno okence (190) in poštna garaža (230)9. 

Poleg omenjenih treh političnih strank so v jeseni 1949 v Radkersburgu/Radgoni 

ustanovili podružnico nove stranke z imenom » Bundnis der Unabhängigen » (Zveza 

neodvisnih), sestanek so imeli člani in simpatizerji (» bivši nacisti in iz ljudske stranke » ) v 

gostilni Kern v Radkersburgu/Radgoni10. Stranka je bila ustanovljena 25. marca 1949 na 

zborovanju v Salzburgu. Njen prvi predsednik je postal Herbert Alois Kraus (18.11.1911 

Zagreb -3.9.2008 Dunaj). Člani so bili predvsem bivši člani nacistične stranke (NSDAP), 

izgnanci in povratniki v Avstrijo. na državnih volitvah 1949 je stranka dobila 11,7 % glasov 

volilcev. V letu 1956 se je stranka razpustila in se absorbirala v Avstrijsko svobodnjaško 

stranko - FPÖ (Freiheitliche Partei Österreich11 

Isti agent je sporočil za UDV še pomembnejše podatke o žandarmeriji v radgonskem 

okraju. V jeseni 1948 je bila organizacijska shema žandarmerije naslednja: okrajni 

žandarmerijski in špektor (Mihael Widenhofer), njegov namestnik –revirski inšpektor (Putz), 

žandarmerijski poštni rajonski inšpektor (Johann Kasper), njegova namestnika (Kranich in 

Kotrusch).v okraju Radkersburg/Radgona je bilo 9 žandarmerijskih postaj: Radkersburg 

/Radgona, Halberein /Obrajna, Mureck /Cmurek, St. Peter am Ottersbach, Straden, Klöch 

/Klek, Deutsche Goritz /Nemška gorca in Tischin. Na žandarmerijski postaji v 

radkersburgu/Radgoni je bilo zaposlenih 16 oseb: 4 pomožni žandarji, ostali so bili začasni 

žandarji (» prowisorisch »); njihove oznake so bile: zlata zvezdica na epoleti za začasne in in 

ena do tri srebrne za pomožne žandarje. V vsem radgonskem okraju je bilo skupaj 57 

žandarjev. Žandarmerijska komanda v Radkersburgu/Radgoni je bila opremljena s 4 pisalnimi 

                                                
8 Rd 1995 (maj 1948) 
9 Rd 1987 (maj 1948) 
10 Rd 2158 (3.8.1949)  
11 Herbert Alois Kraus, v: https://de.wikipedia.org.. O zgodovini Avstrije po letu 1945 glej. Peter Berger, Kurze  
Geschiche Österreich im 20. jahrhundert, Wien 2008, Reimann Viktor, Das Neue Österreich - Geschichte der  
Zweiten Republik, Graz 1975 
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stroji, teleprinterjem v pisarni komandirja Kasperja in s telefoni ter s stalnim kurirjem (Anton 

Senekovič – bivši žandar med drugo svetovno vojno v Radencih). Okrajna žandarmerijska 

komanda je imela na razpolago še osebni avto, lahki tovorni avtomobil in motorno kolo s 

prikolico. Vsa tri motorna vozila je vozil šofer Anton Senekovič, redkeje žandar Lačen. 

Garaže so imeli v Murgasse št. 1, skupaj z Rdečim križem12.  

Konec leta 1948 je UDV uspela v Radgono poslati preko meje pri Petanjcih ilegalno 

svojo sodelavko Karolino Šafarič. Še isti večer, na Silvestrovo 1948, jim je pripeljala čez 

mejo Franca Bračka, ki ga je UDV takoj odpeljala na sedež pooblaščenstva v Gornjo 

Radgono in z njim takojopravila temeljit razgovor. Ocenili so ga, da je » živahen in naravno 

inteligenten » in ker, kot je sam povedal, pozna v radgonskem kotu vse ilegalce s katerimi se 

sestaja ob nedeljah, ga je UDV pridobila in je postal njen agent (» Karl Sebacher «).Že na tem 

prvem srečanju z UDV jim je ta potrdil, da je najbrž Mirko Rakuša, ki ga je UDV vodila kot 

svojega agenta ( » Janez ») tudi sodelavec FSS, saj velikokrat, kot mu je sam pripovedoval, 

ilegalno hodi čez mejo, v Avstriji pa se druži s pobeglima Klobaso in Fickom, oba doma iz 

Šratovc pri Radencih. Bračku je UDV dala nalogo, da predvsem ugotavlja, kdo ilegalno 

prehaja preko meje in da z osebnim prijateljstvom pridobi zaupanje pri teh ljudeh13. 

Franc Bračko, rojen 1921 leta v Račkem Vrhu pri Radencih, je bil januarja 1946 

skupaj z očetom in materjo izseljen v Avstrijo. Pred izselitvijo je še bil 4 mesece v 

jugoslovanski vojski kot desetar. Vzrok za njihovo izselitev je bil, tako je menil, da so vsi 

člani družine dobili 1944 rdeče izkaznice, » a nismo bili člani Kulturbunda in ne NSDAP «. 

Vsi trije izseljeni (oče, mati in on) si, tako je povedal na prvem srečanju z UDV, želijo vrnitve 

v domovino, kjer živita še brat Ivan, v Mariboru, in sestra Gabrijela, poročena Tučič v 

Limbušu14. 

UDV je njen agent Lojze Brašnak aprila 1949 poročal kakšno mnenje imajo o njej 

emigranti v Radkersburgu/Radgoni. Eden med četverico, ki je preko Mure spoznala šefa 

pooblaščenstva Franca Šobo – Iztoka, ko jih je le – ta z daljnogledom opazoval čez Muro in 

jih morda celo fotografiral, je pripovedoval : » OZNA je tajna policija, pride ponoči z avti in 

te vlečejo iz postelje. Zaslišan si samo ponoči. Pri tem se poslužujejo električnega toka, 

katerega vpeljejo v nos in ušesa….OZNA se sestoji iz 3 članov, s prejšnjim komandantom se 

je bilo lahko sporazumeti, ker so mu bile ženske in pijača glavna stvar….Pri milici so 

ljudje,ki jim je samo za to, da dobivajo plačo in se njih ni treba bati. Na Iztoka so že večkrat 

                                                
12 Rd 2068 (6.9.1948); Murska ulica 
13 Rd 12851 (5.1.1949) 
14 Rd 12846 (1.1.1949); istočasna selitev kot selitev Apaških Nemcev (13.1.1946) 
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prežali iz zasede, da bi ga natepli ali on se vozi vedno z avtom. Ali enkrat bo prišel v 

roke…«15. 

UDV je imela s pošiljanjem agentov v Avstrijo tudi nekaj težav doma v Sloveniji. 

Takšen primer se ji je dogodil, ko je Emerika Peterko, tajnika KLO Apače, sicer obsojenega 

na 14 mesecev odvzema prostosti s prisilnim delom zaradi » nekih nepravilnosti, ki so se 

dogajale v nekem krajevnem podjetju v Apačah », verbovala kot agenta ( »Ivo Trček ») in ga 

poslala v Avstrijo. Po opravljeni nalogi v Avstriji, ki pa ni znana iz dokumentov UDV, se je 

vrnil in bil že nastavljen za upravnika hotela Korotan v Slovenj Gradcu. UDV iz Slovenj 

Gradca je konec leta 1949 » Primer Peterka » obravnavala ter zahtevala pojasnila od UDV iz 

Gornje Radgone, kako naj postopek vodi naprej, ker je okrajni javni tožilec iz Gornje 

Radgone zahteval nalog za aretacijo Emerika in njegove žene16. 

UDV je še vedno vztrajala pri iskanju štirih oseb, ki so bile usodno vpletene v 

dogodke druge svetovne vojne v Gornji Radgoni (Clotar Bouwier, Hans Štibler, Ivan Svenšek 

in Elizabeta Pibernik), predvsem pri izseljevanju domačinov na Hrvaško že v letu 1941. 

Njihove naslove v Avstriji, kamor so se umaknili ob koncu vojne, je UDV zagotovila I. 

odseku UDV za Slovenijo, bo » poizkušala pridobiti preko agenturno - informativne mreže v 

tujini »17. Za to in druge naloge je že vzpostavila stike s svojimi agenti v radgonskem okraju 

(Zvonko, Vučak, Erža in Šandor)18. 

Karel Lukovnjak, ki je pobegnil iz prisilnega dela v Kočevju, kjer je prestajal kazen 

zaradi ilegalnega prehoda meje, zopet v Avstrijo. FSS ga je v oktobru 1949 zasliševala in ga 

sumila, da je agent UDV, kar je le-ta kategorično zanikal. Po vrnitvi v domovino, ki jo je 

izvedla FSS 8. novembra 1949 pri Šentilju, ko je od FSS dobil nalogo, da ji prinese 

miličniško uniformo, se je Lukovnjak prostovoljno oglasil pri Narodni milici v Šentilju ter 

zaprosil za sestanek z UDV iz Maribora. UDV je posredoval precej uporabnih informacij, 

med drugim tudi podatke o emigrantih iz radgonskega okraja (Matija Nemec, Mirko Rakuša, 

Lado Štumpf, vsi naj bi bili sodelavci FSS) ter o Antonu Senekoviču ki je bil sicer v službi pri 

avstrijski žandarmeriji, bil pa je tudi tajni sodelavec FSS v Radgoni. Senekoviča je Lukovnjak 

poznal že iz leta 1947, ko je bil aretiran v Avstriji kot tihotapec, a ga je v Avstrijo poslala 

UDV kot svojega agenta. Takrat mu je Senekovič nasedel in mu preskrbel potrdilo, da se je 

Lukovnjak lahko prosto gibal v obmejnem pasu. Od sodelovanja z Lukovnjakom pa UDV v 

                                                
15 Rd 1881 (24.4.1949); » Prisotni ob reki Muri , ob 10.15 uri: Kuplen, Prelog,Ficko in Klobasa »  
16 Rd 7753 (14.3.1950); Dopis: Zadeva Peterka Emerik - pojasnitev 
17 Rd 7641 (6.5.1949);  
18 Rd 3413 (april 1949) 
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Gornji Radgoni pozneje ni imela več posebne koristi, ker se je umaknil in prekinil s 

sodelovanjem19. 

Agent Pirc je v sredini leta 1950 posredoval UDV skico železniške postaje Radgona, 

ki pa je bila izven mesta, v smeri proti Gorci. Na skici so bili prikazani železniški tiri 

(najdaljši 390 metrov), kurilnica in prostor za dve lokomotivi, cisterne za vodo, 

dvonadstropna kolodvorska stavba, skladišče , depo za premog z lopatami za nakladanje na 

lokomotive, tovorna tehtnica in označitev električne razsvetljave ter omemba da so štirje 

manjši železniški mostovi do Mure porušeni20. 

Posebno vlogo je v Radkersburgu/Radgoni odigrala agentka Kuzmič Milka ( 

psevdonim Kresnik »,) ki se je formalno zaposlila v Radkersburgu/Radgoni in vzpostavila stik 

celo s posamezniki iz FSS ter žandarmerije..Veliko informacij je pridobila s pomočjo cigaret 

(» slaba kvaliteta znamke Morava…boljše sta šli v promet znamki Jadran in Triglav »). Njena 

glavna naloga, ki ji jo je dala UDV, je bila, da bi poročala o emigrantih, ki bivajo v 

Radgonskem kotu in so bili doma z okraja Gornja Radgona21. Njena povezava je segala pred 

tem že tudi do župana Puntigama v Murecku /Cmurek 22.  

Konec septembra 1949 je FSS začela sumiti, ko je prejela obvestilo emigranta 

Kolomana Gombeta, » da je Kuzmič Milka špijonka UDV » a ji niso mogli tega dokazati. 

UDV ji je še naprej dajala konkretne zadolžitve v začetku novembra 1950: izogibati se 

določenih emigrantov (Flisar in Gomba), vplivati na tolmače v Avstriji , da ji bodo le-ti 

podajali konkretne informacije in dezinformiranje FSS, ko bo imela stike z njihovimi 

ljudmi23. 

Delovanje UDV v Radkersburgu/Radgoni in Radgonskem kotu je bilo v vsem 

predstavljenem obdobju dokaj intenzivno. Agenti, ki so bivali tam ali pa so bili tja poslani za 

daljši čas so uspeli pridobivati uporabne informacije za UDV v Gornji Radgoni. Posredovane 

vsebine so bile zelo različne, od skorajda nepomembnih do podatkov o emigrantih- 

tihotapcih,o sodelavcih FSS iz vrst emigrantov iz radgonskega in murskosoboškega okraja, pa 

do podatkov žandarmerijske in splošne logistike v mestu (telefoni, vozni park, železniška 

postaja, itd.) ter službe FSS. Posamezni agenti UDV so se uspeli celo vključiti v vrste 

                                                
19 Rd 3162 – Rd 3164 (9.8.1950) 
20 Rd 2093 (marec 1950) 
21 Rd 1795 (12.10.1949) 
22 Rd 1781 (30.5.1949) 
23 Rd 1795 – Rd 1797 (12.10.1949) 
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žandarmerije in FSS, je pa bilo tudi nekaj primerov dvojne igre agentov, pa tudi prestopa iz 

UDV v dejavnost službe FSS24. 

                                                
24 O FSS glej Monika Feldner – Zimmerman, Die Südosteirischen Bezirke Feldbach und Radkersburg unter  
britischer Besatzung, v Feldbacher Beiträge zur Heimatkunde der Südsteirmark, Heft 9/10, Feldbach 2005 
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8.2. Oblike delovanja UDV s tujino – okraj Radkersburg/Radgona  
 

V Radgonskem okraju so v njegovem najjužnejšem in vzhodnem delu bile vasi 

Laafeld/Potrna, Sicheldorf /Žetinci, Dedenitz/Dedonci, Goritz/Gorca in Zelting /Zenkovci, ki 

jih skupaj z mestom Radkersburg /Radgona označujemo kot Radgonski kot. 

Demografsko-nacionalni problem tega območja se je jugoslovanski strani kazal v tem, 

da je slovenska narodna manjšina, ki je dejansko obstajala v teh vaseh, bila pod velikim 

političnim pritiskom avstrijske oblasti. Dogodki takoj po kapitulaciji Nemčije maja 1945 so 

pokazali v Radgonskem kotu, da bo ta teritorij postal torišče različnih interesov. Po 

kratkotrajni zasedbi sovjetske, bolgarske in jugoslovanske vojske, je ta teritorij, kot tudi ostali 

del Štajerske, zasedla angleška vojska. Vzpostavljen je bil, vso do podpisa avstrijske državne 

pogodbe (maj 1955), poseben zasedbeni režim, ki se je kazal v močni angleški prisotnosti in 

kontroli celotnega dogajanja v teh krajih. Območje je bilo mejno z Jugoslavijo, vzpostavljen 

je bil do 15 km širok oz. globok v notranjost Avstrije segajoč tamponski pas ozemlja, v 

katerem je od Angležev kontrolirano nastajajoča avstrijska oblast imela omejene pristojnosti1. 

Jugoslavija je odkrito kazala interes za pridobitev Radgonskega kota, kar je zahtevala 

v letu 1946 in 1947 pri zmagovalnih velesilah, predvsem pri Sovjetski zvezi in Angliji a pri 

tem ni bila končno uspešna. Meja med Avstrijo in Jugoslavijo je ostala na podlagi St. 

Germainske mirovne pogodbe iz jeseni 19192, zato pa je poznejši 7. člen Avstrijske državne 

pogodbe iz maja 1955 vključeval tudi Štajerske Slovence.  

Jugoslovanska stran je še naprej kazala svoje interese, saj se je UDV aktivno vključila 

s svojim delovanjem na območje Radgonskega kota. Njeno delovanje je bilo do pomladi 1949 

še dokaj skromno na avstrijski strani, se je pa okrepilo spomladi 1949. V tem času je namreč 

pridobila za sodelovanje celo šefa okrajne žandarmerije v Radkersburgu/Radgona Ignaca 

Preloga. Prelogov oče je bil doma iz Logarovec pri Ljutomeru, kjer je Ignac imel še vedno 

strica, (pri njem je bil npr. leta 1923), mati pa je bila koroška Slovenka. Ignac Prelog je bil 

sicer rojen v Gradcu, kjer je njegov oče ob njegovem rojstvu bival že pred tem deset let. 

Prelog ni govoril slovensko in je vedno moral biti prisoten pri razgovorih z UDV prevajalec. 

UDV Gornja Radgona je dala Ignacu Prelogu psevdonim Andraž3. 

                                                
1 Primerjaj: Monika Feldner Zimmermann, Die Südsteierischen Bezirke Feldbach und Radkersburg unter 
britischen  Besatzung, v Feldbacher Beiträge zur Heimatkunde der Südsteiermark, Heft 9/10, Feldbach 2005 
2 Stefan Karner, Die Steiermark im 20. Jahrhundert, Graz-Wien-Kőln, 2000, str. 341, Primerjaj: Monika Feldner-  
Zimmermann, n.d., str. 130-135 
3 Rd 2678 (10.8.1950) 
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Prelog je UDV poročal seveda brez vednosti svojih nadrejenih organov. Obstoji le 

nekaj dokumentov o uradnem pisnem poročanju UDV za okraj Murska Sobota glede 

prebežnikov iz Prekmurja4 Komuniciranje z UDV v Gornji Radgoni pa je potekalo na več 

načinov: ustne informacije, pisne informacije in posredovanje originalnih dokumento v 

nemškem jeziku.  

Iz razpoložljivih dokumentov UDV je razvidno, da je imela služba ustne razgovore z 

Andražem celo v kavarni v Radencih, ob pijači in hrani ter glasbi5. Andraž je pa UDV 

posredoval tudi veliko originalnih dokumentov, ki so jih pa administratorke morale pretipkati 

v dnevu ali dveh in mu jih je UDV na naslednjem sestanku vrnila. 

Njegovo sodelovanje se je začelo aprila 1949, ko je poročal, da je zahtevala FSS od 

okrajne žandarmerije v Radkersburgu/Radgona, da naj ta izpusti iz zapora Mirka Rakušo in 

Štumpfa, njuno orožje, dve pištoli, pa izroči FSS. UDV je bila še posebej zainteresirana za 

Rakušo, ki je bil po ilegalnem pobegu v Avstrijo pridobljen za agenta UDV ( » Janez »). Za 

rešitev zahteve FSS je Prelog zahteval soglasje svojih nadrejenih organov v Lipnici in 

Gradcu6.  

Prelog je posebej natančno poročal o zaslišanjih pobeglih Franca Rihtariča in Franca 

Pelcla, v taborišču Strass. UDV je posredoval originalne dokumente v nemščini, kjer je 

omenil, da je Franc Rihtarič na zaslišanju omenil kot vzrok svojega pobega v Avstrijo » 

aretacijo od OZNA zaradi pomoči Avstrijcu, vojnemu ujetniku Kobali, iz Jugoslavije v 

Avstrijo » , kar pa je bil le izgovor za pobeg, 7. avgusta 1950, čez Muro pri Murecku 

/Cmureku7 . 

Le nekaj dni po tem sestanku je UDV imela ponovni sestanek s Prelogom, ko mu je 

tudi vrnila dokumente iz prejšnjega srečanja. Prelog je prinesel originale zaslišanj Rihtariča in 

Pelcla , kjer je Rihtarič priznal, da je bil obsojen na 4 mesece zapora zaradi prej omenjene 

pomoči pri pobegu Kobala. Prelog jih je informiral o prebežnikih (Štefan Forjan, Koloman 

Gomba, Ludvik Šiftar, Ludvik Horvat, Jožef Geder in Hartman), kjer mu predvsem Forjan 

dela probleme, ker ga v Avstriji sumijo, da ga je poslala UDV. Andraž je omenilo tudi 

tihotapstvo, predvsem cigaret, kar je najbolj očitno vidno na območju Murecka/Cmureka. 

Andraž je tudi omenil, da v Avstriji obstaja GSP (Geheimstaatspolizei= Tajna državna 

policija), ki pa se največ ukvarja z mejnimi problemi. UDV je prepričala Andraža, ko je le-ta 

omenil, da je v radgonskem okraju okoli 2900 tujcev (» Ausländern «), da ji bo posredoval 
                                                
4 Rd 2633 (13.2.1951) 
5 Rd 2678 (10.8.1950) 
6 Rd 2762 (22.4.1949) 
7 Rd 2702 (7.8.1950) 
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natančen popis teh oseb in razporeditev žandarmerijskih postaj v okraju do sredine septembra 

1950. UDV je hotelo Andražu plačati za te njegove usluge a jih je le-ta zavrnil, češ » ni mi 

potrebno dajati šilingov, to delam ker želim imeti dobre odnose »., je pa sprejel vseeno 60 

kosov cigaret znamke Jadran8.  

Posredovani Andražev zapisnik zaslišanja Franca Rihtariča in Franca Pelcla, v 

nemškem jeziku, je slovenski UDV natančno opisal njuno tavanje po Avstriji v septembru in 

oktobru 1950, po izpustitvi iz taborišča v Strassu, ko sta zagrešila veliko tatvin koles, hrane in 

denarja po avstrijski Štajerski9.Franc Rihtarič se je odpravil ilegalno nazaj in bil aretiran 15. 

oktobra 1950 pri Cankovi, Franc Pelcl pa je ostal v Avstriji a bil 2. decembra 1950 aretiran na 

območju okraja Lipnica zaradi številnih kraj ter se ob aretaciji predstavil kot Franc Žinkovič, 

a so ga takoj prepoznali kot Franca Pelcla in ga ponovno zaprli v taborišče v Strassu10. 

Ignac Prelog je uradno, kot okrajni žandarmerijski komandant (» Der 

Bezirksgendarmeriekommandant ») in okrajni inšpektor, poslal v Gornjo Radgono na mejno 

stražo (» An das jugoslavische Grenzwachamt Oberradkersburg ») dopis v katerem prosi, da 

bi avstrijskega posestnika (Josef Gumilar) iz Sicheldorfa/Žetenc , ki se je potem, ko se je 

doma vinjen sprl z ženo odšel čez mejo v Prekmurje, vrnili na mejni točki Gederovci v 

Avstrijo. Pri tej prošnji je zanimivo to, da je Prelog zaprosil UDV v Gornji Radgoni, čeprav je 

Gumilar prestopil mejo na območju UDV za okraj Murska Sobota. Prošnja je bila naslovljena 

oktobra 1950 za » kapetana Jaspina »11, kot tudi obvestilo, decembra 1950, o tihotapcih 

cigaret iz Prekmurja (Josef Horwath in Ivan Recek) v Radgonski kot ter je Prelog pričakoval, 

da bo jugoslovanska stran te tihotapske kanale preprečila12. 

Za UDV v Gornji Radgoni je Prelog posredoval originalni seznam 89 oseb, ki so 

ilegalno prišle v radgonski okraj v mesecu novembru in decembru 1950, kjer so prevladovale 

osebe iz drugih republik Jugoslavije in tujine (Madžarska), malo pa je bilo še tudi oseb iz 

Prekmurja in iz radgonskega okraja13. Podobne dokumente je Prelog posredoval že konec 

septembra 1950, natančne podatke o treh slovenskih ilegalnih prebežnikih, ki so na zaslišanju 

ob prijetju v Avstriji povedali, da so pobegnili » zaradi vedno slabših življenjskih razmer v 

Jugoslaviji » in bi želeli nadaljevati izselitev v Ameriko ali Avstralijo14. 

                                                
8 Rd 2678 – Rd 2680 (10.8.1950) 
9 Rd 2699 – Rd 2701 (september 1950) 
10 Rd 2703 (13.12.1950) 
11 Rd 2734 (26.10.1950); » Jaspin » - Prelog je tako imenoval Alojza Gašperja, šefa pooblaščenstva UDV v 
Gornji  Radgoni, kar pa ni bilo omenjeno nikjer drugje v slovenskih dokumentih kot njegov psevdonim (!?). 
Prelog je  še vedno uporabljal izraz OZNA za že preimenovano to službo v UDV oz. UDBA 
12 Rd 2714 (14.12.1950) in Rd 2704 (7.11.1950) 
13 Rd 2694 (2.1.1951) 
14 Rd 2689 (30.9.1950) 
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Ignac Prelog je vsekakor deloval v odnosu z UDV v Gornji Radgoni v dvojni vlogi, saj 

je imel uradne stike z njo15, je pa bil tudi njen tajni sodelavec ( » Andraž »), kar dokazujejo 

tudi še dokumenti, ki so bili zaupne narave v sami avstrijski žandarmeriji ter informacije 

pridobljene iz FSS v Strassu in Leibniz/Lipnici.  

UDV iz Murske Sobote je prav zaradi dobrih stikov UDV Gornja Radgona z Prelogom 

zaprosila, da naj Prelog poskrbi, da bi vrnili 4 Prekmurce (Maks Palčič, Anton Petek, Drago 

Dajč in Lovrenc Kozar ) v Mursko Soboto. Prelogu so bili predstavljeni izmišljeni podatki o 

kriminalnih dejanjih omenjenih oseb (kraja denarja, zapestne ure in pretep s hudimi telesnimi 

poškodbami) in zahteva za vrnitev a jim je Prelog svetoval, da naj zaprosijo po uradni 

poti,preko zunanjega ministrstva, za vrnitev teh oseb16 . 

Prelog je zaprosil UDV v Gornji Radgoni za ureditev ilegalnega prehoda žene 

zdravnika Breznika, ki je že bil v Avstriji. Žena naj bi bivala v Mariboru a je omenil Prelog, 

da mu je njen mož zatrdil, da biva pri sorodnikih v radgonskem okraju in da kljub njegovim 

večkratnim prošnjam žena ni dobila vize za izselitev. Prelogu je bilo pojasnjeno, da bi tak 

organiziran ilegalni prehod lahko sprožil protestno noto avstrijske strani, za kar pa bi Prelog, 

kot je zatrdil, osebno poskrbel, da to tega ne bi prišlo. UDV je sumila Preloga, da je 

podkupljen od dr. Breznika in da najverjetneje nastavlja pooblaščencu Alojzu Gašperju past, 

če bi le-ta pristal v njegov predlog17. Pri celotni zadevi je zanimivost, da je bila stavba v kateri 

je bil sedež UDV, Gornja Radgona, vključno z zaporom, bivša hiša dr. Breznika, ki pa je bila 

nacionalizirana kot ostalo njegovo nepremično premoženje. 

Ignac Prelog (» Andraž «) je s svojim dvojnim delovanjem, uradnim in tajnim, bil za 

slovensko UDV uporabni informator v okraju Radkersburg (Radgona), ko je posredoval 

informacije avstrijske okrajne žandarmerije ter posredno podatke FSS iz Lipnice in Radgone. 

Pri tem pa je njegovo slovensko poreklo najverjetneje podzavestno vplivalo na njegovo tajno 

sodelovanje z UDV.  

                                                
15 Rd 2705 (15.12.1950); dokument navaja podatke o Francu Rihtariču, ki je bil ob ilegalni vrnitvi iz Avstrije  
15. oktobra 1950 prijet pri Cankovi in Francu Pelclu, ki je ostal v Avstriji in njegovih ropih denarja v Jugoslaviji  
(3 osebam iz domačega kraja je odtujil 273.000 dinarjev).  
16 Rd 2633 (13.2.1951) 
17 Rd 2862 (26.2.1951) 
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9. Slovenska narodna manjšina v Radgonskem kotu 
 

9.1. Radgonski kot; nacionalno – demografska slika 
 

Radgonski kot označuje teritorij, ki ga v Avstriji tvorita reki Mura in Kučnica, kot 

mejni reki in mesto Radkersburg/ Radgona s petimi okoliškimi vasmi: Laafeld /Potrna, 

Sicheldorf /Žetinci, Dedenitz /Dedonci, Goritz /Gorca in Zelting /Zenkovci.. 

 

 
 

Radgonski kot (1945-1950) 
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O slovenskem značaju teh petih vasi je od sredine 19. stoletja do prvih let po drugi 

svetovni vojni veliko dokazanih dejstev- Vrazov zapis (1838),Kozlerjev zemljevid, 

Czoernigov oris etnične meje (1846), Šumanov oris (1869) ter državni popisi prebivalstva 

(1880, 1890 in 1900) v 19. stoletju ter iz 20. stoletja: popis 1910, štetje iz leta 1934, 

nacistično štetje (1939) ter popis iz 19511. 

Problematika vseh naštetih popisov oz. štetij prebivalstva je v dejstvu, da so se pri tem 

uporabljali različni kriteriji za določanje oz. opredeljevanje prebivalstva (npr. občevalni jezik 

– Umgangssprache, pojem » tujec », vindišarstvo, razne kombinacije večih jezikov, itd.).Pri 

prebivalstvu slovenskega izvora je šlo v bistvu za staroselce in za priseljence iz Prekmurja čez 

bližnjo mejno reko Kučnico. 

Število oz. odstotki slovensko opredeljenega prebivalstva se je v obdobju od prvega 

popisa (1880) do zadnjega v našem opazovanju (1951) seveda spreminjalo, iz najrazličnejših 

vzrokov. 

Tako se je leta 1880 v Radgonskem kotu s slovenskim občevalnim jezikom opredelilo 

prebivalstvo v krajih Slovenska Gorca (76 %), Potrna (84 %), Zenkovci (98 %), Žetinci (99 

%) in Dedonci (100 %). 

Deset let pozneje (1890) so imeli kraji naslednje odstotke opredelitve: Slovenska 

Gorca (79), Potrna (86), Dedonci (98) ter Žetinci (100) in Zenkovci (100).. 

Leta 1900 je bila slika delno spremenjena: Potrna (65), Slovenska Gorca (69), Dedonci 

(95), Žetinci (100) in Zenkovci (100). 

Leta 1910 je popis pokazal naslednje rezultate: Potrna (9), Zenkovci (15) Žetinci (46), 

Slovenska Gorca (33).in Dedonci (84)2. 

Celoten Radgonski kot je imel naslednjo podobo v obdobju 1880 – 1910:1880:89 %, 

1890: 90 %, 1900: 81 % in 1910: 36 % prebivalstva s slovenskim občevalnim jezikom. Pri 

tem je potrebno poudariti, da je v tem obdobju bilo tudi opazno izseljevanje prebivalstva s 

tega območja v druge razvitejše avstrijske dežele in Ameriko. Iz Prekmurja (Ogrska) pa so se 

priseljevali (v popisih kot » tujci ») Prekmurci, njihovo število je v obdobju 1880-1910 

poraslo od 406 na 1387 oseb3 

Tako naraščanje in upadanje odstotkov prebivalstva s slovenskim občevalnim jezikom 

moremo objektivno razložiti le z dejstvom, da so bili prebivalci ob različnih popisih enkrat 

prišteti k slovenskemu, drugič pa k nemškemu občevalnemu jeziku. 
                                                
1 Matjaž Klemenčič, Jezikovna struktura prebivalstva na z avtohtonim slovenskim prebivalstvom poseljenem  
območju Avstrijske Štajerske od srede 19. stoletja do leta 1971, v ČZN 1/1978 ,str. 124-148 
2 Orts Repertorium von Steiermark (za leta 1880,1890,1900 in 1910) 
3 Matjaž Klemenčič, n. d, str. 130  
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Ob upoštevanju še drugih virov (npr. šolska statistika iz 1865 in priseljevanje 

Prekmurcev) lahko dokazljivo trdimo, da je bilo leta 1910 na obravnavanem območju 

radgonskega kota okoli 5146 Slovencev, kar je pomenilo 62 % prebivalcev s slovenskim 

občevalnim jezikom4. 

Samo mesto Radgona ni imelo v vsem opazovanem obdobju nikoli slovenske večine 

in se je delež prebivalstva s slovenskim občevalnim jezikom gibal od 2,2% leta 1910, leta 

1900 (3,8%) do 4,4 % v letih 1880 in 1890.5 

Prvo štetje prebivalstva v tim. prvi avstrijski republiki je bilo leta 1923. Podatki o 

občevalnem jeziku prebivalstva niso ohranjeni. 

Naslednji popis je bil izveden leta 1934; na celotnem Avstrijskem Štajerskem je bilo le 

3838 oseb s slovenski občevalnim jezikom, od tega v političnem okraju Lipnica, kamor je 

tedaj spadal tudi Radgonski kot z Radgono le 1756. Zopet je statistika » preselila « dobršen 

del Prekmurcev (od 5665 tujih državljanov) k nemškemu občevalnemu jeziku6. 

S priključitvijo Avstrije (Anschluß) je po podatkih nacističnega popis leta 1939 živelo 

na Avstrijskem Štajerskem le 3607 oseb, ki so jih našteli v nenemških jezikovnih 

skupinah.(npr., več kombinacij z « deutsch«, » slowenisch «, windisch »). V političnih okrajih 

Lipnica in Radgona je bilo vpisanih v nenemške jezikovne skupine v Radgonskem kotu v 

občinah Radgona 6 %, Potrna 36 %, Dedonci 82 %, Žetinci 89 %, in Zenkovcih 100 % 

prebivalcev7. 

Popis iz leta 1939 je po kombinacijah opredelitev bil po občinah Radgonskega kota 

naslednji8: 

 

Občina Prebivalci deutsch slowenisch deutsch+ 
slowenisch windisch deutsch + 

windisch 

Dedonci 58 10 7 41   

Potrna 255 159 74 22   

Radgona-mesto 1392 1295 33 54   

Žetinci 212 23 70 119   

Zenkovci 146 88 15 44   

Sl.Gorica 197 115 5 75   
  

                                                
4 Matjaž Klemenčič. n.d., str. 136 
5 Orts Repertorium von Steiermark, (za 1880,1890,1900 in 1910) 
6 Matjaž Klemenčič, n. d. str. 137 
7 Tone Zorn, Prispevek k ljudskemu štetju 1939. leta na Zgornjem Štajerskem, v ČZN, 1971, str. 333 (tabela) 
8 Tone Zorn, Slovenci na avstrijskem Štajerskem, v ČZN, 1-2/1979,str. 441  
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Popis leta 1951 je pokazal, da je statistika zopet » skrila « Slovence iz Radgonskega 

kota v rubriko » drugi, neznan občevalni jezik ». Tako prikazani podatki so pokazali 

popolnoma spačeno in nerealno stanje na tem območju. Tako je bilo v občini Dedonci 14 

prebivalcev nemškega jezika, ostalima 102 pa so števni komisarji vpisali » drug, neznan 

občevalni jezik ». V Žetincih po tem popisu skorajda naj ne bi bilo Slovencev, a so jih še 

nacisti 1939 našteli 189.  

Proti takemu izkrivljanju resničnega števila Slovencev so bili tudi protesti nekaterih 

županov in občinskih svetovalcev v Radgonskem kotu, ko so se pritožili pri okrajnem in 

deželnem glavarju, » da so jezikovni podatki napačni ter da se prebivalstvo iz političnih 

vzrokov odreka slovenstvu ». 

Uradni popisni podatki štetja z leta 1951 nam dajejo naslednjo podobo za Radgonski 

kot9: 

 

 občina prebivalci tujci drugi,neznan občevalni jezik 

Dedonci 116 15 102 

Potrna 377 54 40 

Slovenska Gorica 231 31 6 

Zenkovci 191 8 1 

Žetinci 251 18 9 

Radgona - mesto 1892 216 27 
 

Iz predstavljenih podatkov se tudi nedvomno vidi, da so števni komisarji Slovence, ki 

so se sami ali pa že njihovi predniki priselili v obmejni Radgonski kot, vpisovali kot tujce ali 

pa jih enostavno prišteli k prebivalstvu nemškega jezika. 

Glede na relativno majhen prostor Radgonskega kota, na majhno takratno narodnostno 

organiziranost in aktivnosti so bile možnosti prikrivanja dejanskega stanja v rezultatih 

ljudskih štetij gotovo veliko večja, praktično popolna. Rezultati uradnih štetij po drugi 

svetovni vojni dokazujejo prav to.  

V tem času so že bile razprave o bodoči avstrijski državni pogodbi, ki pa je leta 1955 

vnesla tudi uradno priznanje Slovencev na Avstrijskem Štajerskem in postavila zahteve za 

njihovo nacionalno , gospodarsko in kulturno zaščito. 

                                                
9 Tone Zorn, Slovenci na Avstrijskem Štajerskem, v ČZN 1-2/1979, str. 444 
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9.2. Slovenska narodna manjšina v Radgonskem kotu in delovanje 

UDV 
 

Radgonski kot imenujemo območje, ki so ga sestavljali mesto Radkersburg/Radgona 

in vasi Potrna /Laafeld, Žetinci/Sicheldorf, Dedonci/Dedenitz, Gorca /Goritz in 

Zenkovci/Zelting 1. 

Prebivalstvo v mestu je bilo že od prvih popisov prebivalstva v monarhiji večinsko 

nemško po občevalnem jeziku in je v obdobju 1945-1950 kazalo formalno še vedno takšen 

tim. nemški, značaj. Prebivalstvo v omenjenih petih vaseh je bilo po zadnjem avstrijskem 

popisu iz leta 1951 prikazano v popolnoma nerealni podobi, saj v bistvu ni bilo rubrike 

opredelitve za » slovenski jezik » ali za »Slovence », bilo je pa po priimkih sodeč večinsko 

poseljeno s Prekmurskimi Slovenci. Njihovo jezikovno zavedanje je bilo še vedno bliže 

prekmurskemu narečju kot knjižni slovenščini, a nacionalno opredelitev, biti Slovenec v 

tistem času 1945-1950, pa jim je bilo v javnosti težko izpovedovati saj so in bi bili kaj hitro 

okvalificirani za simpatizerje » komunistov čez mejo »2. Morebitno opredelitev za slovenski 

občevalni jezik so oblasti in javnost dojemale kot grožnjo, zoper katero je treba ukrepati. 

Prebivalstvo se je takim pritiskom prilagajalo kar je puščalo in pustilo posledice tudi še 

pozneje3  

Jugoslovanska prisotnost v Radgonskem kotu se je čutila tudi po uradnem umiku njene 

vojske julija 1945, ko so angleške zasedbene enote s FSS nadzorovale tudi vso to območje. Z 

odhodom jugoslovanske vojske so izginili dvojezični krajevni napisi, kontakti med prebivalci 

z obeh strani meje pa so bili prekinjeni do preklica vojnega stanja leta 1951. Jugoslovanske 

zahteve po priključitvi Radgonskega kota so se kazale še tudi po izgubi realne možnosti v 

času spora s Sovjetsko zvezo (informbiro), ko je postalo delovanje UDV bolj intenzivno prav 

v vaseh Radgonskega kota.  

Vasi v Radgonskem kotu so bile za UDV zanimive zaradi naslednjih njihovih 

značilnosti: slovenski narodnostni značaj, slovenski jezik oz. prekmursko narečje, bližina 

                                                
1 Glej poglavje Radgonski kot; nacionalno - demografska slika 
2 Za popise prebivalstva glej poglavje Radgonski kot, nacionalno-demografska slika ter Klemenčič Matjaž, 
Jezikovna struktura prebivalstva na z avtohtonim slovenskim prebivalstvom poseljenem območju Avstrijske 
Štajerske od srede 19. stoletja do leta 1971, v ČZN 1/1978, str. 124-148 
3 Andrea Haberl Zemljič, Pustiti jezik v vasi, Ljubljana 2012, str. 187, primerjaj.: Christian Promitzer, Boris 
Jesih,  
Zgodovina Slovencev na avstrijskem Štajerskem in kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko, Signal,  
Laafeld/Potrna 1995, 
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meje (Mura in Kučnica), izrazita kmečka posest z pomanjkanjem moške delovne sile ter 

številni emigranti. 

UDV je pridobila nekaj posameznikov iz vrst domačega prebivalstva za sodelovanje 

(npr. agent » Lojze Boršnak »). Ti so informacije pridobivali največkrat od ljudi, ki so se, 

potem, ko so ilegalno prišli v Radgonski kot, zaposlili pri kmetih kot priložnostni kmečki 

delavci.  

Prav agent Boršnak je bil v letu 1948 najbolj aktiven pri poročanju UDV v Gornjo 

Radgono. Njegova poročila so bila v glavnem v zvezi z osebami, ki so živele pri določenih 

kmetih v Radgonskem kotu. Tako je poročal, da so bili v februarju 1948 emigranti Viktor 

Mekiš iz Pertoče v Prekmurju pri Hauku v Žetincih, Maks Ivanič pri Auguštinu v Potrni in 

Anton Titan pri Artnerju v Potrni, Rudolf Legen pri kmetu Karlu Čontali v Žetincih, Gomba 

pri Velclnu (vulgo Šober) v Dedoncih ter Josip Nemec iz Filovc v Prekmurju, ki je bil » pri 

nas kot hlapec , živi pa še nekdo tudi pri kmetu Milaku v Dedoncih ter kot kovač Žilavec pri 

Žižku v Radgoni« . Boršnak je ocenjeval, da » nekateri ljudje v Dedoncih delajo za partizane 

že od leta 1945 dalje »4.  

V juniju istega leta je poročal Boršnak, da so novi emigranti po kmetijah, Faflek pri 

Jauku v Dedoncih pa želi odpotovati naprej v Anglijo. Za Flisarja, ki stanuje v Potrni je agent 

sporočil, da je izvedel, da je sodelavec FSS. H kovaču Šircu v Žetince so prišli trije emigranti, 

ki pa jih je tam že stanujoči Škrlec prepoznal kot » člane OZNA » , ker ga je eden med njimi v 

Gornji Radgoni na UDV osebno zasliševal5, emigrant Kovač pa je pri posestniku Drvariču v 

Žetincih6.  

Za UDV je bila najbolj uporabna Boršnakova novica, da bi želel emigrant Franc 

Lovrec, ki je bil pri kmetu Prelogu, s sodelavci napasti postajo UDV v Gornji Radgoni, a mu 

tega FSS ne dovoli7. Lovrec je bil doma iz Stare-nove vasi pri Ljutomeru, bil po prijetju v 

Avstriji odveden v taborišče Strass, kjer je bil pridobljen za delo v NKKJ. Poslan je bil nazaj 

čez mejo, vodič je bil Janez, agent UDV. Tako je ob prehodu meje UDV zajela Lovreca in še 

dva njegova sodelavca. Lovrec je bil obsojen na 12 let zapora a je iz zaporov v Mariboru 

pobegnil nazaj v Avstrijo. Naselil se je v Potrni pri kmetu Štajfcu. Lovrec se največ druži z 

Maksom Ivaničem, tudi doma iz Stare-nove vasi, ki živi v Potrni pri kmetu Avguštinu in 

                                                
4 Rd 1914- Rd 1915 (11.2.1948) 
5 Rd 1893 (12.6.1948) 
6 Rd 1995 (april 1948)  
7 Rd 1893 (12.6.1948) 
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Francem Ozmecom, doma iz Murščaka pri Kapeli, ki je delal kot kovač v Ziglerjevi delavnici 

v Radgoni8. 

Boršnak je bil zanesljiv agent UDV, bil je kmet, doma iz Žetinc9,saj je to v enem od 

poročil jasno izrazil, češ, » imam veliko dela, hlapca pa nimam in le v nedeljo imam priliko tu 

in tam kaj dobiti na uho ». V tem kraju je živela tudi kurirka UDV pri družini Pepike Pertoci10  

Za varno srečanje z UDV na svojem terenu je imel dogovorjeni znamenji –» stalo bo 

le eno strašilo za preganjanje ptic, ko bo predajal pisno sporočilo pa bosta stali dve 

strašili«11. 

Sam položaj kmetov v Radgonskem kotu ni bil posebno dober, saj je obstajala tudi 

obvezna oddaja kmetijskih pridelkov in živine, podobno kot na slovenski strani meje. Tako je 

Boršnak poročal, da se kmetje razburjajo zaradi teh oddaj in da so predsedniki krajevnih 

odborov povedali, da raje odstopijo s svojih položajev, » …ker niti v Rusiji tega tako ne 

delajo ! «12. 

V istem času je Boršnak poročal še, da je v službi emigrant Henrik Majhenič pri 

gostilničarju Sommerju v Radgoni13, da so žandarji našli pri Zelku v Stari-novi vasi pri 

Radgoni nahrbtnik cigaret in revolver , vse skrito v slami14. 

Bolj uporabna je bila za UDV agentova informacija, da je od UDV iskani Ludvik 

Razlag iz Radenc res v Avstriji. Agent je namreč izvedel, da je omenjeni v službi pri FSS kot 

kuhar15. 

Tudi Basle, krojač iz Račkega Vrha pri Radencih, je bil zaposlen pri FSS, a agent ni 

mogel izvedeti, kje je od pomladi 1948 dalje. Je pa izvedel, da sta Lebar, bivši taksist iz 

Radenc in njegova žena kot stanovalca v neki hiši zraven inž. Fekonje v Mitterlingu, delu 

Radgone ob reki Muri16 Agent je UDV tudi sporočil, da je žandarmerija iz Klöcha (Klek) 

sporočila v Gradec, da je opazila, da je pri mejnem kamnu 459/II, v bližini Pöltna, na 

jugoslovanski strani postavljena baraka, stražarnica in še opazovalnica na drevesu, vse to pa je 

oddaljeno okoli 150 metrov od meje17. 

                                                
8 Rd 13609 (maj 1948) 
9 Rd 13609 (maj 1948) 
10 Rd 13006 (10.5.1948) 
11 Rd 1892 (27.6.1948) in Rd 1293 (12.6.1948) in Rd 13609 (maj 1948) 
12 Rd 1996 (april 1948) 
13 Rd 1998 (23.3.1948) 
14 Rd 1999 (23.3.1948) 
15 Rd 1997 (april 1948) 
16 Rd 1997 (april 1948) 
17 Rd 1996 (april 1948) 
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Agent Pirc je izvedel od kmeta Pintariča v Žetincih, da sta FSS in žandarji sumili, da 

je bil Roškar iz Lastomerc pri Gornji Radgoni, ki je bil » poslan od UDBA« , ker se je že tudi 

tako hitro vrnil nazaj v Jugoslavijo18 

Tudi v letu 1949 so agenti delovali zelo aktivno. Ko je iz Avstrije ilegalno prišel Franc 

Bračko s pomočjo Karoline Šafarič, je bil na razgovoru z UDV pristal, da bo njen agent v 

Radgoni. Za UDV je bil zanimiv zato, ker je izjavil, da » pozna vse emigrante, ki stanujejo v 

Radgonskem kotu ». Tako je že na tem prvem sestanku povedal, za štiri emigrante njihove 

naslove: Mirko Rakuša iz Radenc pri družini Fašalek v Potrni, Ernest Flisar iz Prekmurja, tudi 

v Potrni, Klobasa in Ficko iz Šratovec, ki ima sorodnika Hansa Gomboca, živita pa oba pri 

njem v Dedoncih. Pri kmetu Roganu v Žetincih je bilo po Bračkovih informacijah zbirališče 

vseh Prekmurskih emigrantov19.  

V prvi polovici leta 1949 je bil zelo aktiven agent » Topolovič », ki je stanoval na 

Gorci.. UDV je sporočil, da je pri kmetu Veberiču na Gorci marca 1949 stanoval Hans 

Bagola, ki je imel pri sebi časopisa » Matjažev glas » in » Slovenija », ki so ju brali pri tej 

hiši20. Ema Šilec, stara dvajset let iz Potrne, njihova hiša je bila nasproti vaške kapele, je 

imela fanta orožnika iz Lipnice,ki je bil zaposlen v Radgoni, je izrazila željo, » da bi rada 

imela zvezo z Jugoslavijo »21. 

Topolovič je sporočil22da v Radgonskem kotu še vedno odmeva mejni incident, ki se 

je dogodil že v letu 1947, ko je žandar Špirk zašel ob meji pri Kučnici in bil celo odveden od 

dveh oseb UDV na slovensko stran, predan v Maribor a pozneje vrnjen nazaj v Avstrijo.  

Med prebivalstvom v Radgonskem kotu se je gibal tudi agent » Satler », ki je avgusta 

1949 menjal stanovanje (» šel sem od Fašaleka in se naselil pri Rudolfu Klemenčiču v Stari-

novi vasi pri Radgoni »). Satler je v glavnem poročal o stanju med avstrijskimi žandarji in 

financarji;da je hodil financar Blazina iz Radgone h kmetu Fašaleku v Potrno dnevno po 

mleko, plačeval, na črno, 1 šiling za liter ter tarnal, da zasluži le 550 šilingov mesečno in da 

kar polovico plače porabi za hrano, ki jo kupuje na živilske karte23. Financarja Ploderja iz 

Sicheldorfa/Zenkovec je označil za delomrzneža24. 

Tihotapstvo v Radgonskem kotu je bila za tam živeče emigrante in domače 

prebivalstvo stalnica, ki je bila, v danih gospodarskih in političnih razmerah na obeh straneh 

                                                
18 Rd 2186 (11.1.1950) 
19 Rd 12856- Rd 12847 (1.1.1949) 
20 Rd 13454 (7.6.21949) 
21 Rd 13449 (marec 1949) 
22 Rd 12948 (poročilo agenta šele avgusta 1949) 
23 Rd 12940 (avgust 1949) 
24 Rd 12944 (avgust 1949) 
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meje, zelo razširjena in je potekala v obeh smereh. Avstrijska žandarmerija in FSS so pogosto 

izvajali preiskave po kmetijah. Iskali so orožje in tihotapsko blago, predvsem jugoslovanske 

cigarete. – npr. pri kmetu Fašaleku v Potrni25. V letih 1947 je bilo od 128 oseb,ki so bile 

obravnavane kot ilegalni prebežniki, 8 oseb obtoženih tihotapstva ter pozneje, še v istem letu, 

med 39 osebami, obtoženo 8 oseb za tihotapstvo, tatvine , posedovanje orožja in celo napada 

na osebje FSS ob meji. Tihotapci so blago v Avstrijo tihotapili največkrat iz Murske Sobote 

čez mejni potok Kučnico, saj je to bilo lažje, kot pa čez reko Muro26. 

V jeseni 1948 je » agent Zadravec » UDV poročal, da bi bilo primerno in nujno, da bi 

med prebivalstvo v Radgonski kot prihajalo, seveda ilegalno iz Slovenije, tudi slovensko 

časopisje, ker je še vedno prebivalstvo upalo, da bo to območje pripadlo Jugoslaviji27.Družina 

Trojnko je bila pri oblasteh sumljiva, da dela za jugoslovanske interese. Zato tudi ni dobivala 

nakaznic za kupovanje tekstila in čevljev. Mlado Trojnkovo je agent označil, da se boji svoje 

matere, da je zelo zadržana in da ne zaupa niti » našim ljudem in jih zato tudi ne poveže v 

aktivno delo ». Kljub temu, da je zelo malo zahajala v družbo, so jo žandarji sumili, da je 

jugoslovanska špijonka28. Trojnkova je bila poročena s Prelogom iz Žetinc, ki pa je med 

prebivalstvo v svoji okolici govoril, da je Iztok (Gašper Alojz, šef pooblaščenstva UDV v 

Gornji Radgoni), »najbrž že v Rusiji, ker je bil za Ruse »29Kmet Peternelj iz Gorce pa je bil 

zaradi svoje zavednosti zaprt od Angležev30. 

UDV je dobila v letih 1946 do 1950 od svojih agentov tudi osnovne podatke o 

žandarjih v Radkersburgu/Radgoni: Johann Kasper- rajonski inšpektor, bivši nacist31, 

Reinhard Riess, po poklicu je bil skladiščnik, označen kot » sovražnik Slovencev », sicer 

poročen s hčerko radgonskega peka Urcha32, Reimund Karnberger, po poklicu mlinar33, 

Valter Zagovec, po poklicu šofer, označen kot » simpatizer komunistov »34,Johann Kotrousch, 

rajonski inšpektor, bivši nacist, označen da so mu » Slovenci zoperni »35, Johann Storer, 

označen, » da ne sovraži Slovencev, ker ima za ljubico hčerko posestnika Kaučiča iz Žetinc, 

kjer doma govorijo slovensko »36, Friedrich Schwarz, » ki sovraži Slovence »37, Leopold 

                                                
25 Rd 1981 (24.4.1949) 
26 Rd 1980 - Rd 1985 )konec leta 1947)- poročal je agent Pirc 
27 Rd 1841 (17.10.1948) 
28 Rd 1841 (17.10.1948) 
29 Rd 2187(1.1.1950) 
30 Rd 1841 (17.10.1948) 
31 Rd 12978 (9.5.1949) 
32 Rd 12966 (25.2.1947) 
33 Rd 12965 (15.11.1946) 
34 Rd 12964 (november 1946) 
35 Rd 12963 (november 1946) 
36 Rd 12962 (februar 1947) 
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Konweindl,bivši nacist, » ki ne simpatizira Slovence » in pozna Brumeca, bivšega 

starojugoslovanskega žandarja iz Gornje Radgone38, Promitzer iz Radgone39, Karl Pungernik, 

prej v Sloveniji kot Napotnik40, Viktor  

Zemljič, bivši žandar iz Radkersburga/Radgone, (» ki je vedel, da je cena za knjigo 

Mein Kampf na črnem trgu 4000 šilingov«) 41 ter že omenjeni Ignac Prelog kot »Andraž »42. 

Kakšna je bila konkretna korist od delovanja UDV v Radgonskem kotu med slovensko 

narodno manjšino lahko ocenjujemo prav po teh poročilih agentov. Realna možnost za 

teritorialno priključitev tega območja k Jugoslaviji je bila že izgubljena po letu 1947. Je pa 

delovanje UDV med manjšino bilo formalno pokazatelj zavedanja UDV in oblasti, da 

resnično obstaja v Radgonskem kotu slovenska narodna manjšina, kljub hudim političnim 

pritiskom avstrijskih oblasti, ki so s popisom prebivalstva leta 1951 hotele Slovence 

statistično izbrisati,kar pa se jim v praksi ni popolnoma posrečilo43. 

 

                                                                                                                                                   
37 Rd 12961 (februar 1946) 
38 Rd 12979 (maj 1949) 
39 Rd 12933 (julij 1950) 
40 Rd 2073 (marec 1950) 
41 Rd 2072 (marec 1950); 
42 RD 2678 (10.8.1950) 
43 Prim.. Andrea Haberl Zemljič, Pustiti jezik v vasi, Ljubljana 2012 in Pleterski Janko, Slovenci na avstrijskem  
Štajerskem in člen 7 pogodbe o Avstriji, v: Slovenci v avstrijski Zvezni deželi Štajerski, Ljubljana Primerjaj 
kritično (!) delovanje UDV na Koroškem v Avstriji v 70. letih 20. stoletja: Elste Alfred,Wadl Wilhelm Titos 
langer Schatten; Bomben - und Geheimdienstterror im Kärnten der 1970er Jahre, Klagenfurt 2015 
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10. Sodni postopki in vloga UDV 
 

10.1. Sodni postopki 
 

Osnova za kaznovalno politiko v novem režimu so bili sprejeti Zakon o kaznivih 

dejanjih zoper ljudstvo in državo (avgust 1945) - v nadaljevanju ZKLD, Zakon o zaščiti 

ljudskega premoženja (maj 1945), Zakon o vrstah kazni (julij 1945) ter Zakon o prepovedi 

izzivanja nacionalne, rasne in verske mržnje (maj 1945). Ker pa omenjeni zakoni niso v 

praksi mogli v celoti urejati vseh vprašanj s področja kazenskega prava, so bili modificirani. 

Ljudska skupščina FLRJ (Federativna ljudska republika Jugoslavija) je 4. decembra 1947 

sprejela splošni kazenski zakonik, ki je stopil v veljavo 12. februarja 1948. To je bila prva 

zakonodajna celota s kazenskega področja, za vzor pa so ji bili sovjetski pravni predpisi1. 

V celotnem kazenskem sistemu je pomembno vlogo imela tudi OZNA oz. poznejša 

UDV. Vloga OZNE pri povojnih procesih je bila vsaj trojna:« 1. zbrati je morala dovolj 

obremenilnih gradiv za osumljeno osebo, 2. pripraviti gradiva za javno tožilstvo, največkrat 

skupaj s Komisijo za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih sodelavcev in 3. poročati 

zvezni OZNI v Beograd po izrečenih in izvršenih sodbah« 2. 

Po reorganizaciji oz. preimenovanju OZNE v UDV so naloge ostale v bistvu enake . 

Slovensko UDV je vodil pomočnik ministra za notranje zadeve s trinajstimi sodelavci. 

Določena je bila organiziranost v šest odsekov. Najpomembnejši je bil vsekakor njen II. 

odsek, ki je spremljal notranje razmere in imel naslednje referate: za ljudsko oblast, 

meščanske stranke, fašistično – teroristične organizacije (pozneje za tim. bande), verske 

organizacije in ustanove (pozneje za kler) ter za spremljanje nasprotnikov v množičnih 

organizacijah (AFŽ, mladina, sindikati, kasneje tudi šolstvo, predvsem univerza in kultura)3.  

Vsi zaposleni v UDV so bili vojaške osebe, z ustreznimi čini in so lahko napredovali, 

redno ali izredno, kar je bilo odvisno tudi od njihovih uspehov pri delu na terenu, predvsem v 

okrajnih pooblaščenstvih. 

Sodišča v Sloveniji so bila organizirana štiristopenjsko: 1. okrajna sodišče (npr. 

Okrajno sodišče Gornja Radgona za Radgonski okraj), 2. okrožna sodišča ( Okrožno sodišče 
                                                
1 Maja Zelenko, Nasilni napadi na svobodo človeka v kazenskem pravu Slovenije in nekaterih drugih evropskih 
držav, diplomsko delo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 2010, str. 14.  
2 Ljuba Dornik Šubelj, Vloga OZNE za Slovenijo pri prevzemu oblasti 1944-1946, disertacija na oddelku za 
zgodovino FF Univerze v Mariboru, 2009, str. 303 (v nadaljevanju: Šubelj) 
3 Šubelj, str. 341 
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Maribor za Mariborsko okrožje), 3. Višje sodišče v Ljubljani in 4. Vrhovno sodišče v 

Ljubljani. Enako je bilo organizirano tudi javno tožilstvo. 

Zapori so bili v okrajnih središčih ter kot KPD (Kazensko poboljševalni domovi) v 

Mariboru, Rajhenburgu (Bresternica), Škofji Loki, na Kočevskem, Igu, itd. 

 

10.2. Kazenske sankcije 
 

Delikte oseb, ki sta jih obravnavala UDV in sodišče (okrajno v Gornji Radgoni in 

okrožno v Mariboru) lahko razdelimo na naslednje vrste: 

 

1. Obdobje v letu 1945 

Leto 1945 je v radgonskem okraju bilo dokaj mirno na področju kaznovalne politike 

novega režima. Ko sta, npr. Anica Tratnik iz Mahovc in Marija Domik iz Črnc, septembra 

tega leta ilegalno prekoračila državno mejo z Avstrijo pri Šentilju in se po petih dneh vrnili, 

sta bili kaznovani le z zaporom (ena noč) na UDV v Gornji Radgoni. Za olajševalno 

okoliščino so Tratnikovi upoštevali materino bolezen, zaradi katere je sploh ilegalno odšla v 

Avstrijo po zdravila, Domikovi pa, da naj bi vrnila » neke glasbene note lastniku v Avstrijo »4.  

Je pa OZNA za okrožje Maribor v začetku avgusta 1945 izdala pooblaščenstvu OZNA 

v Gornji Radgoni nalog za aretacijo Alojza Koprivnikarja, uslužbenca na železniški postaji v 

Gornji Radgoni. Po aretaciji in zaslišanju so ga morali » izročiti v roku 48 ur v okrožni zapor 

OZNE v Maribor », ker je bil obtožen, da je bil zaupnik gestapa5. 

Pooblaščenstvo OZNA Gornja Radgona je v začetku avgustu 1945 poslalo pomočniku 

javnega tožilca (Bojan Petrič) oz. » Sodišču Narodne časti v taborišču Strnišče »6 podatke za 

Eda Polanca, trgovca iz Ivanjec pri Gornji Radgoni. Obtožen je bil, da je bil med vojno » 

oderuh slovenskega ljudstva » ter da partizanskim terencem ni nič materialno pomagal. 

Kakšne razmere so vladale v mariborskem zaporu nam med drugim posredno 

dokazuje tudi naslednji primer. Bivši nemški paznik Zupanc iz Radkersburga/Radgone, ki je 

bil prvotno obsojen na smrt, pozneje pa pomiloščen na 20 let zapora je leta 1946 pisal iz 

mariborskega zapora Klemenčiču (Milanu ?) in Zori Kovačec ter ju prosil za hrano. Zorina 

mati je namreč Avstrije prejela namreč pismo znanke Zupančeve žene, ki ji je sporočila, da ji 

je mož pisal iz zapora za Veliko noč  

                                                
4 Rd 7144 (izjava dana 24.6.1949) 
5 Rd 7305 (3.8.1945) 
6 Primerjaj: Jera Vodušek. Starič, str. 273 - 279 (Sodišča narodne časti ) 
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2. Sodni postopki proti članom in podpornikom ilegalnih skupin  

V letu 1946 je bil marca na okrožnem sodišču v Mariboru obsojen Franc Borko » ker 

je bil član protidržavne tolpe ter opravljal funkcijo obveščevalca in zaupnika v Ihovi », 

kritiziral režim zaradi težkega položaja kmetov, kljub temu, da je bil sin velikega kmeta.- 

kulaka, na 5 let zapora.7. V njegovi zaporniški kartoteki je bila vpisana tudi daktiloskopska 

formula in priložena fotografija. Pri tem je UDV odvzela obtožencu prstne odtise obeh rok in 

jih označila s številkami 44444 in 44442 pod črto 8.  

Ko je bila Marija Žerdin iz Murščaka pri Radencih aretirana od UDV v Gornji 

Radgoni in obsojena od okrožnega sodišča v Mariboru (26.9.1947) » zaradi vršitve kurirskih 

poslov pri križarski bandi, jo podpirala in dajala zatočišče « je dobila kazen (odvzem 

prostosti s prisilnim delom za dobo petih let ter izguba političnih in državljanskih pravic za 

dobo dveh let in izgon iz kraja bivanja za dobo treh let). Poslana je bila 28. julija 1947 na delo 

v podjetje » Pletilka » v Rajhenburg. O njenem prestajanju kazni je značilna oznaka,ki jo je 

izdala uprava zapora ob njenem predčasnem izpustu: »…Po agenturnih izsledkih se je 

ugotovilo, da je imenovana takoj, ko je prišla v naš zavod bila zelo nasprotna ter vedno 

govorila, da bo ta oblast propadla in je trdno prepričana, da pridejo na oblast križarji. …Pri 

delu se je pokazala površno…ni imela do predpostavljenih pravilnega odnosa, vedno je 

kritizirala ter odgovarjala paznicam. Med prestajanjem kazni se ni dosti poboljšala…Na 

politična predavanja je hodila, ni pa kazala nobenega zanimanja za prevzgojo. Krivde sploh 

ni priznavala, še manj pa, da bi jo obžalovala. Kazen vpliva na njo delno v poboljševalnem 

smislu…vendar jo je potrebno še nekoliko kontrolirati na terenu…« Žerdinova si je , ko je 

bila v zaporu, lahko dopisovala s sorodniki iz domače okolice in iz Žirovnice na Gorenjskem 

ter dobivala pakete hrane iz domačega kraja. Iz zapora je bila izpuščena predčasno na podlagi 

amnestije, ko je odslužila že skoraj polovico kazni9. 

Da bi predčasno izpustili iz zapora osebe, ki so bile zaprte zaradi sodelovanja v 

bandah ni bilo realno za pričakovati. Tako je npr. UDV Gornja Radgona za zaprtega Antona 

Pušnika iz Župetinec, ki je bil 1948 obsojen na 11 zapora in 3 leta izgube državljanskih pravic 

, » ker je vstopil v bando ter skupno z drugimi sestavljal načrte za pridobivanje orožja ter vrši 

                                                
7 Rd 5650 (26.4.1946); Franc Borko, rojen 1.1.11925 v Ihovi, krojaški pomočnik, samski, brez premoženja  
8 Rd 5650; glej: Mitrović Vlastimir, Kriminalistička tehnika, Beograd 1990 
9 Rd 7246 in Rd 7247 (14.1.1950) ; Marija Žerdin, rojena 29.12.1921 v Murščaku, šivilja, samska, dokončala je 
sedem razredov osnovne šole; Amnestija - Ukaz Prezidija Ljudske skupščine FLRJ št. 9224 z dne 30.12.1949 ; 
izpuščena 14.1.1950 
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tatvine in poneverbe » posredovala mnenje okrajnemu sodišču v Maribor, da se ga še ne 

izpusti » ker ga tudi ljudje zelo slabo ocenjujejo, ker je bil velik razgrajač in pretepač »10. 

Ko je uspelo UDV, da je aretirala 19. junija 1946 Jožeta Škamljiča, vodja tim. 

Škamljičeve bande, je bil potem septembra istega leta v Mariboru velik sodni proces. Sodili 

so osemindvajsetim članom in podpornikom Škamljičeve bande. Obsojeni so bili na zaporne 

kazni od sedmih mesecev s prisilnim delom do petnajst let zapora s prisilnim delom, pri vseh 

je bila izrečena tudi izguba političnih in državljanskih pravic. Štirje (Martin Toplak, 

Ferdinand Jakopec, Maks Korošec in Marija Toplak) pa so bili še kaznovani z zaplembo 

premoženja. V posebnem procesu, oktobra 1946, je bil Jože Škamljič obsojen na dvajset let 

zapora s prislinim delom ter na pet let odvzema političnih in državljanskih pravic. Sredi 

petdesetih let je bil Škamjič izpuščen iz zapora in je emigriral v Avstrijo11. 

O sodnem procesu je pisal tudi tedanji osrednji slovenski časopis Slovenski 

poročevalec. Osebe, ki so se znašle na zatožni klopi, je imenoval da o s » člani razbojniških 

tolp v službi protiljudski klik »in da so vohunile, ropale in počenjale najhujše zločine v 

nameri, da bi omajale zaupanje v ljudsko oblast ter rušile red in mir v državi… in …. 

Vpletena je tudi naša protiljudska duhovščina, ki je dajala potuho ». Prvoobtoženi,Jože 

Škamljič (časopis ga imenuje napačno Škamnec), je bilo okarakteriziran kot » vojni 

zločinec,ki je med okupacijo sodeloval s četniki v Slovenskih goricah ». Kaplana Györköša iz 

Benedikta je časopis prikazal kot nasprotnika izvajanja agrarne reforme in podpornika 

Škamljičeve bande.na tem procesu so bili obsojeni: Györköš (8 let prisilnega dela in 3 leta 

izgube državljanskih pravic), Marija Vajngerl, ki je bila obsojena zaradi iajanja zavednih 

slovencev med vojno , po vojni pa je » bila v zvezi s četniško – belogardističnimi elementi » 

(15 let prisilnega dela), Marija Vogrin, ker je » vodila vojne zločince čez mejo, prenašala 

municijo in protidržavno literaturo« (10 let strogega zapora in odvzem za 3 leta državljanskih 

pravic), Alojz Ferlinc kot »sodelavec pri roparskih pohodih (16 let zapora in 5 let izguba 

državljanskih pravic), zakonca Martin Toplak in Marija zaradi tega, ker so » se pri njih 

skrivali člani tolpe » (Martin 10 let in Marija 8 let zapora in zaplemba vsega premoženja), 

Jože Kraner iz Ščavnice, ker je bil » obveščevalec in podpornik » (10 let zapora) in Vinko 

Bauman iz Zagajskega Vrha, obtožen za isto vrsto prestopka (3 leta zapora ), Ferdinand 

Jakopec » obsojen zaradi svojega izdajstva » (8 let zapora), .ostali obtoženi so dobili kazni 

zapora od 7 mesecev do 5 let prisilnega dela. Le Anton Žižek je bil na procesu oproščen. 

                                                
10 Rd 5057 (19.8.1950) in Rd 5060 (4.1.1950); Anton Pušnik, rojen 5.5.1927; aretiran od UDV G. Radgona in 
predan javnemu tožilcu za okraj Gornja Radgona ter okrožnemu sodišču v Mariboru  
11 Primerjaj:M. Čoh, 
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Assopis se je obregnil ob zagovornike obtoženih, posebej ob dr. Reismanna, mariborskega 

advokata, ki » da so skušali omalovaževati in zmanjšati krivdo obtožencev »12. 

Oktobra 1946 je bil Jože Škamljič v sodnem procesu pred vojaškim sodiščem v 

Mariboru obsojen v skupini 13 obtoženih da » je bil vodja tolpe 13 ljudi, ki je izvrševala 

mnoge rope,umore, posilstva in druga zločinska dejanja ». Obtožnica ga je bremenila, » da je 

še pred volitvami v ustavodajno skupščino novembra 1945 odšel ilegalno v Avstrijo, kjer se je 

vključil v izdajalsko organizacijo, se vrnil domov in delal za bstinenco na predstoječih 

volitvah…«. Škamljič je na procesu » krivdo v celoti priznal », tudi da je skupina umorila 3 

ljudi. Zagovornik je skušal zmanjšati Škamljičevo krivdo, češ da sta delovali dve skupini in 

da naj bi drugo skupino vodil Škamljičev brat. Jože Škamljič je takemu zagovoru nasprotoval 

in zatrdil » Odgovarjam za vse delo obeh skupin »13.  

Izrek sodbe je bil 11. oktobra 1946 ob 10. uri dopoldan. Jože Škamljič je bil obsojen 

na 20 let odvzema prostosti s prisilnim delom in 5 let izgube državljanskih pravic14. 

V sredini februarja 1948 je bil v Mariboru na okrožnem sodišču proces proti 

devetnajstim obtoženim iz skupine Mele – Police. Obsojeni so bili: Rado Ajlec, Franc 

Zmazek, Vinko Kovačič in Ludvik Fekonja, vsak na 12 let odvzema prostosti s prisilnim 

delom, izgubo državljanskih pravic za dobo 3 let in izgon iz bivališča za dobo 2 let, Ferdinand 

Hojs, Franc Kozar in Franc Slana, vsak na 7 let odvzema prostosti s prisilnim delom, izgubo 

državljanskih pravic za dobo 3 let in izgon iz bivališča za dobo 2 let, Janez Fridau na 6 let 

odvzema prostosti s prisilnim delom in izgubo državljanskih pravic za dobo 2 let in izgon iz 

bivališča za dobo 2 let, Ivan Kokol, Friderik Šloser in Franc Hamler, vsak na 3 leta odvzema 

prostosti s prisilnim delom, izgubo državljanskih pravic za dobo 1 leta ter izgon iz bivališča 

za dobo 2 let, Alojz Slana na 3 leta odvzema prostosti s prisilnim delom, izgubo državljanskih 

pravic za dobo 1 leta in izgon iz bivališča za dobo 2 let ter na zaplembo celotnega premoženja 

z zakonito omejitvijo,Janez Červek na 4 leta odvzema prostosti s prisilnim delom, izgubo 

državljanskih pravic za dobo 1 leta, izgon iz prebivališča za dobo 2 let in na zaplembo 

celotnega premoženja z zakonito omejitvijo,Jože Pelc in Franc Krempl, vsak na 2 leti 

odvzema prostosti s prisilnim delom in na izgon iz prebivališča za dobo 1 leta, Mirko Rakuša 

in Franc Kšela, vsak na 1 leto odvzema prostosti z odložitvijo izvršitve kazni za dobo 2 let, 

Franc Makovec na 3 leta odvzema prostosti s prisilnim delom in izgonom iz prebivališča za 

                                                
12 Obsodba članov razbojniških tolp v službi protiljudskih klik,Slovenski poročevalec, 6.10. 1946, št. 234, str. 4  
13 Razprava v Mariboru razkriva zločinsko delo protiljudskih klik, Slovenski poročevalec, 8.10.1946, št. 235,str. 
5 
14 Sodba proti narodnim izdajalcem in članom razbojniških tolp, Slovenski poročevalec, 12.10.1946,št. 239, str. 
2 
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dobo 2 let in Jožef Benko na 6 let odvzema prostosti s prisilnim delom, izgubo državljanskih 

pravic za dobo 2 let in na izgon iz prebivališča za dobo 2 let15. 

Tudi ob tem sodnem procesu se je Slovenski poročevalec razpisal. Obtožnica jih je 

bremenila, da so » organizirali oziroma podpirali v okraju Gornja Radgona oboroženo tolpo 

z namenom, da bi z nasiljem zrušili ali spravili v nevarnost obstoječo državno ureditev FLRJ, 

ogrožali njeno varnost na zunaj in uničili temeljne pridobitve narodnoosvobodilne borbe 

»…ter …da so delovali v imenu » Križarske vojske « in izvrševali napade, odvzemali orožje in 

imeli zvezo z bando Šajnovič – Iztok.«. Za duhovnega vodjo je časopis predstavil Rada Ajleca, 

ki je vodil skupino Mele – Police, » ostali pa so bili le izvrševalci navodil predpostavljenih, ki 

so bili povezani direktno s kraljevim komitetom v Salzburgu ter Snojem v Ljubljani in centrom 

101 ». Obtoženi so po pisanju časopisa » svoja dejanja v glavnem priznali in jih tudi 

obžalovali ». Časopis je objavilo seznam obsojenih in višine njihovih kazni16  

Ob aretaciji Jakoba Ajleca (14.6.1949), očeta že obsojenega sina Rada Ajleca, je UDV 

Gornja Radgona, ko so aretirali še tudi Marijo Ajlec, Frančiško Rožman iz Šratovec in Marijo 

Slana iz Melov, javnemu tožilstvu v Gornji Radgoni sporočilo, da so omenjene osebe aretirali, 

« ker so še po obsodbi skupine Ajlec – Kovačič nadaljevale s protinarodnim delovanjem »17.  

Je pa se zapletlo, ko sta se po oprostilni sodbi na okrožnem sodišču v Mariboru (26. 

september 1949), ko UDV Gornja Radgona preko oblastne javne tožilke (Zora Mlinarič) ni 

mogla dokazati krivde zakoncev Aljec, le-ta vrnila domov18. Taka razsodba je za UDV 

vsekakor predstavljala neuspeh pri njenem delu.  

Kmalu je sledil drug, še hujši udarec na delo organov UDV. V sredini decembra 1949 

je Jakob Ajlec vložil pritožbo, da so se ob njegovi junijski aretaciji dogajale določene 

nepravilnosti na njegovem domu. Tako je Okrajni ljudski odbor Gornja Radgona UDV 

Gornja Radgona, ki je prejel Ajlečevo pritožbo, sporočil, da so priče, ki so sodelovale ob 

aretaciji zavrnile vsako jim očitano krivdo19. UDV Gornja Radgona je celotno zadevo poslala 

na UDV za mariborsko oblast, osebno naslovljeno na načelnika Vlada Majhna. UDV za 

radgonski okraj je sporočila, da ji je sicer znano, da je Jakob Ajlec, potem ko je prišel iz 

zapora, se takoj zanimal, predvsem za denar. UDV je zapisala, » da ji je sicer znano, da je 

bilo pri Ajlecu od naše strani dvignjeno neko zlato ali srebro (točno nam ni znano) in okrog 

100.000 din ter je bil baje ta denar poslan na UDB Maribor «. Alojz Gašper, šef 
                                                
15 Rd 6017 do Rd 6030 (14.2.1948) 
16 Organizatorji protiljudskih oboroženih tolp na Štajerskem pred sodiščem, Slovenski poročevalec, 26.2.1948, 
št. 48, str. 6 
17 Rd 5251 do Rd 5253 (14.6.1949) 
18 Rd 4512 (29.9.1949) 
19 Rd 5257 (14.12.1949) 
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pooblaščenstva UDV za radgonski okraj je v tem dopisu mariborske kolege obvestil, da » vse 

stvari so podrobno poznane poročniku Šoba Francu, ter vas naprošamo, da naj vam objasni 

zadevo, nas pa obvestite v kolikor te izjave drže in če lahko odstopimo zadevo javnemu 

tožilstvu Gornja Radgona »20 .  

Podoben problem je imela UDV potem, ko je bil na okrožnem sodišču v Mariboru 

obsojen (10.8.1950) Ožbalt Vurcer. Po pritožbi na Vrhovnem sodišču v Ljubljani, ki je 

11.7.1950 sodbo nižje stopnje potrdilo (dosmrtni odvzem prostosti s prisilnim delom in trajni 

odvzem državljanskih pravic) je reagirala obsojenčeva žena Frančiška Vurcer. Javno tožilstvo 

v Gornji Radgoni je namreč Vurcerjeva obvestila, da je bila 12. avgusta 1950 izvedena hišna 

preiskava UDV na njenem stanovanju (Radenci št. 25). Pri tem so bili odtujeni motorno kolo. 

dvokolo, motorna sesalka in novi razplinjač znamke NSU. Mehanično orodje Ožbalta 

Vurcerja, ki je bil pred obsodbo zaposlen kot avtomehanik v Zdravilišču Slatina Radenci, pa 

je bilo predano v uporabo omenjenemu podjetju. Vurcerjeva je zahtevala, da se omenjeni 

predmeti vrnejo, ker » njen mož Vurcer Ožbalt ni bil obsojen na zaplembo zgoraj omenjenih 

predmetov »21. 

Ti primeri kažejo, kako je prihajalo do zlorab posameznikov v službi UDV, niso pa iz 

dosegljivih dokumentov vidne posledice teh, za UDV neprijetnih afer.  

Ko so aretirali 14. junija 1949 Viktorja Jurkoviča, vodjo tim. Jurkovičeve bande, se je 

v priporu znašlo še več ljudi, ki so bili potem tudi na procesu v Mariboru na okrožnem 

sodišču: Viktorjev oče Alojz Jurkovič, mačeha Jožefa Jurkovič, Franc Potočnik in njegova 

žena Marija, ki je bila Viktorjeva sestra, Franc Fras in žena Marija, Jožef Horvat in žena 

Frančiška ter Marija Jerič. Obtoženi so bili sodelovanja z Jurkovičevo bando. Viktor Jurkovič 

je bil 8. julija 1949 na okrožnem sodišču v Mariboru obsojen na smrt z ustrelitvijo. Pritožba 

na vrhovno sodišče LRS v Ljubljani je bila zavrnjena oz. potrjena sodba na prvi stopnji, pa 

tudi prošnja za pomilostitev, ki je bila poslana na Prezidij Ljudske skupščine FLRJ je bila z 

odločbo št. P 8101 z dne 27.10.1949 zavrnjena. Viktor Jurkovič je bil ustreljen 6.1.1950, kar 

je Ministrstvo za notranje zadeve LRS potrdilo z Zapisnikom o izvršitvi smrtne kazni22. 

 

 

 

3. Ilegalni prehodi državne meje 
                                                
20 Rd 5258 (15.12.1949) 
21 Rd 5196 (24.10.1950 
22 Rd ; ZA 21922 (Jurkovič Viktor - 1.12.1928) ; 8 strani (Sodba v imenu ljudstva, Sodba Vrhovnega sodišča,  
Zapisnik o izvršitvi smrtne kazni) 
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Marija Rakuša, rojena 1902 iz Radenc, gospodinja, ki je bila julija 1948 obsojena na 

dve leti strogega zapora s prisilnim delom ter odvzemom političnih in državljanskih pravic za 

dobo dveh let je kazen prestajala tako kot Žerdinova v KPD Rajhenburg23. Obsojena je bila na 

okrožnem sodišču v Mariboru, » ker je dajala Štuhec Mariji, ki se je skrivala pred oblastmi, 

zatočišče in sodelovala pri nameravanem pobegu čez mejo » Žerdinova in Rakuševa sta delali 

v zaporniški delavnici (» Pletilka »)24, je pa bila zaporniška karakteristika Rakuševe ob njeni 

prestani kazni (15.7.1950), ko ni bila predčasno izpuščena kot Žerdinova, popolnoma 

drugačna. Ob izpustitvi je uprava KPD Rajhenburg je UDV Gornja Radgona sporočila, da je 

Rakuševa na prestajanju kazni bila »dokaj pridna in disciplinirana , da je krivdo deloma 

priznavala, hodila redno na predavanja in kazala zanimanje za samo prevzgojo. V političnem 

pogledu, pa da ni dajala nobenih izjav in tudi ni bila razgledana ». S tako karakteristiko se je 

vrnila Rakuševa domov a je še bila dve leti brez političnih in državljanskih pravic. To 

obvestilo je UDV Gornja Radgona shranila v njeno personalno mapo25.  

Je pa bila v istem času iz Rajhenburga po prestani kazni izpuščena tudi Terezija 

Štuhec, rojena1898, iz Rožičkega Vrha pri Radencih. UDV Gornja Radgona je bila le 

obveščena o njeni izpustitvi (16.7.1949), brez karakteristike o prestajanju kazni26. 

Zaradi nudenja pomoči pri ilegalnem pobegu čez mejno Muro v Gornji Radgoni » 

nekemu Hrvatu » poleti 1948, je bila Jožefa Štelcer, rojena 1906 v Ločah pri Vipavi, ki je 

stanovala v Kerenčičevi ulici 11 v Gornji Radgoni., aretirana od UDV Gornja Radgona. Na 

okrožnem sodišču v Mariboru je bila obsojena na odvzem prostosti s prisilnim delom za dobo 

1 leta in 7 mesecev ter na izgubo državljanskih pravic za 2 leti. Kazen je nastopila 30.6.1949 

in delo opravljala v šivalnici (» pri delu je bila pridna…za politično delo 

nezainteresirana..krivdo deloma priznava…kazen na njo vpliva v vzgojnem smislu«) . V 

zaporu so jo obiskovali Rudi Štelcer iz Kamnice pri Mariboru, Jože Šaruga, mlinar iz Gornje 

Radgone in odvetnik Jože Bergač iz Maribora. Pogojno je bila izpuščena iz zapora že 1. maja 

1950 na podlagi Odločbe Ministrstva za notranje zadeve LRS v Ljubljani, št. 690/3-50 , z dne 

29. 4. 1950. leta27. 

Redek je bil primer pogojnega odpusta iz zapora kot se je to dogodilo Francu Frasu iz 

Hrašenskega Vrha pri Kapeli. S sodbo okrožnega sodišča v Mariboru je bil julija 1949 

obsojen na 4 leta zapora in leto dni izgube političnih pravic. Po letu dni zapora je bil z 

                                                
23 Rajhenburg – leta 1953 se je kraj uradno preimenoval v Brestanico 
24 Rd 5733 (15.7.1950). 
25 Rd 5732 (15.7.1950) 
26 Rd 5718 (16.7.1949) 
27 Rd 5266 in Rd 5267 (1.5.1950) 
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odločbo Ministrstva za notranje zadeve LRS 28. avgusta 1950 pogojno izpuščen do 

14.6.1953, ko bi se mu sicer iztekla zaporna kazen.28 

 

4. Kazenski postopek proti uslužbencu UDV 

Posebni kazenski postopek je izvedla UDV za svojega bivšega pooblaščenca iz Gornje 

Radgone ter tako formalno pokazala na potrebo po strogi disciplini v vseh svojih vrstah, tudi 

pri najbolj odgovornih osebah. UDV Gornja Radgona je v začetku leta 1947 sprožila preko 

javnega tožilstva LR Slovenije prijavo Savo Vilharja in zahtevala, da se ga obtoži pred 

pristojnim vojaškim sodiščem. Savo Vilher29.je bil v zaporu UDV za Slovenijo že od 

7.1.1947. Obtožen je bil, da je poleti 1946 izdal službeno tajnost, ko je pri preiskavi 

aretiranega Antona Jelena iz Radenc našel pismo, ki je bilo obremenilnega značaja za dr. 

Klinca in ga je napisal dr. Sedlaček, zdravnik iz Murske Sobote. Obtožen je bil tudi tesnega 

privatnega druženja z dr. Klincem in njegovo ženo, kateri naj bi izdal službene zadeve (npr. 

službeni dešifrirani naslov oddelka UDV za Primorsko ter ji priznal, da je bil decembra 1946 

že zaprt za deset dni od UDV za Slovenijo. Ko je Vilhar prišel januarja 1946 za pooblaščenca 

UDV za okraj Gornja Radgona, je bil sicer seznanjen, da sta , dr. Klinc in tudi njegova žena, 

sumljiva in opazovana od UDV a je vseeno » padel pod vpliv te družbe ter je večkrat 

neopravičeno izostajal iz službe, ker je s Klinčevima privatno potoval tudi na hrvaško morje 

(Crikvenica in Opatija) «. 

V začetku decembra 1946 je bil kazensko premeščen iz Gornje Radgone na Primorsko 

okrožje v III. odsek UDV. Pred to premestitvijo so Vilharja temeljito podučili » kako se mora 

v bodoče obnašati, v partijskem in osebnem življenju …kar je tudi obljubil ». Nekaj dni pred 

koncem leta 1946 pa je neopravičeno odšel na silvestrovanje v Radence in Mursko Soboto in 

se družil z omenjenim zdravnikom Klincem in njegovo ženo. Na silvestrski zabavi v Murski 

Soboti se je zdravnik zapletel v pretep, vpletel se je tudi Vilhar in bil po intervenciji NM celo 

vklenjen. Pri tamkajšnjem pooblaščencu Ivancu je interveniral, da naj le-ta to njegovo afero 

prikrije, kar pa se seveda ni zgodilo. UDV je sprejela za Vilharja, po izvedenih preiskavah in 

poizvedovanjih ter prestreženem pismu zdravnikove žene, štiri ukrepe: 1. Vilharja se odpusti 

iz službe v UDV, 2. Izreče se mu partijska kazen, 3. Zaposli se ga nekje v produkciji in 4. Vso 

zadevo Vilhar – Klinc se mora še nadalje operativno obdelovati, izroči se zadeva V. odseku. 

                                                
28 Rd 7058 (29.8.1950) 
29 Rd 3111 (7.1.1947) ;rojen 22.12.1922 v Ljubljani, samski, litograver, dokončal 5 razredov osnovne in 2 
razreda meščanske šole ter dva litograverska tečaja, v NOV je vstopil 9.9.1943, v čin poročnika je bil povišan z 
ukazom dne 4.1.1947 v Biltenu št.7. 
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Tudi celotno dotedanje vodstvo UDV v Gornji Radgoni je bilo od UDV za Slovenijo 

ostro kritizirano, saj » je precej zapuščeno…vsi dotedanji pooblaščenci so bili zelo slabi…kot 

npr. Benjamin – že odpuščen, Vilhar Savo – v zaporu, Franc Kac – v zaporu, novi 

pooblaščenec (Marjan Čuček) )pa je šele v začetku marca 1947 nastopil delo v Gornji 

Radgoni30. 

 

5. Kazenski postopek proti sodelavcu UDV 

Zelo zapleteno je bilo delovanje Karla Lukovnjaka, ki je bil zaradi ilegalnega prehoda 

v Avstrijo po vrnitvi obsojen na 6 let zapora s prisilnim delom. Kazen je prestajal od 

septembra 1948 v Kočevju na državnem posestvu. Opravljal je dela električarja, za kar je bil 

tudi izučen31. Ko ga je UDV konspirativno aretirala 1. 2.1948 je priznal, da je bil ob svojem 

pobegu v Avstriji v taborišču Strass v zvezi s Šajnovičem32 ter da je tudi podpisal sodelovanje 

s FSS33. V tem času je bil sicer Karel Lukovnjak že agent UDV, za kar ga je pridobilo 

radgonsko pooblaščenstvo. UDV Gornja Radgona, ki je izvedla aretacijo, je ob predaji 

Lukovnjaka v Mariborski zapor, priložila potrdilo, da je bila aretacija popolnoma 

zakonspirirana. Kot vzrok aretacije je bilo navedeno, da je le- ta UDV poizkušal večkrat 

dezinformirati. Ko so ga zasliševali v Gornji Radgoni, se je pozneje izkazalo, da je pri tem 

bilo storjenih kar sedem strokovnih pomanjkljivosti » :1. da je bil prvi preiskovalni postopek 

podporočnika Franca Šobe- Iztoka izvršen pod močnim fizičnim pritiskom, 2. da se ga je vse 

preveč sugestivno zasliševalo o dr. Klincu, 3. da je tako kombinirano zasliševanje rodilo 

pripornikovo lažno izjavo o dr. Klincu o njegovem sodelovanju s FSS sploh, 4. da se je 

pripornik bal te izjave preklicati, 5. ugotovilo se je , da je Lukovnjak navaden kriminalni tip,6. 

da je Lukovnjakovemu dezinformativnemu poročanju krivo absolutno nepravilno vodstvo, ki 

je dovoljevalo kontakte na pooblaščenstvu, familijarni onos, malomarni odnos v trenutkih, ko 

je agent imel namen odkrito govoriti - v zvezi s poizkusom, da se preko Lukovnjaka dobi 

bandita Šajnoviča, je isti točno poročal s pismom da zahteva kontakt, nakar je Šoba dejal naj 

počaka še en dan, ker je bil isti dan ravno državni praznik. Zveznika34 je igrala agentova 

mati, ki je vedela za sinovo delo in 7. da Lukovnjakova aretacija ni v konspiraciji, ker dobiva 

v zapor pisma od doma «35. 

                                                
30 Rd 3074 in Rd 3075 (18.3.1947); novi pooblaščenec je postal Marjan Čuček 
31 Rd 3162 do Rd 3165 (9.8.1950) in RD 3169 in Rd 3173 (3.2.1948) 
32 Martin Šajnovič,vodja tim. Šajnovičeve bande; je umrl 15.11.1986 v Pretoriji (ZDA);  
Primerjaj: RajkoTopolovec, Podaljšano partizanstvo, Ptuj 2014, str. 1-302  
33 FSS = Field Security Sectins (Angleška vojaška obveščevalna služba) 
34 Zveznik = drugi izraz za osebo, ki je bila zveza inforrnatorju oz. sodelavcu UDV 
35 Rd 3169 (8.11.1949) 
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Sama življenjska pot Karla Lukovnjaka je bila sicer precej pestra; bil je nezakonski sin 

Frančiške Lukovnjak, rojen 5.11.1923 v Negovi. V osnovno šolo je hodil v Radencih, kjer je 

stanoval vso učno dobo. Leta 1938 se je šel učit za mehanika k Francu Žnidariču v Gornjo 

Radgono, kjer je bil do kapitulacije Jugoslavije aprila 1941. Odšel je v Nemčijo kot vajenec 

elektro stroke in bil dijak vojne tehnične šole v Hamburgu do 25.2.1942, ko je bil mobiliziran 

v nemško vojsko, v mornarico (podmorniška enota št. 42).. Aprila 1944 je bil na Kreti zajet 

od Američanov in ostal ujetnik do avgusta 1945, ko se je vrnil in se v Radencih zaposlil kot 

elektro in vodovodni inštalater. Leta 1946 je prvič pobegnil v Avstrijo, skupaj s tihotapcem 

Viktorjem Črepnjakom iz Rogaševec v Prekmurju ter v tem času čez mejo še večkrat ilegalno 

prehajal. V taborišču Strass je bil celo paznik pod vodstvom takratnega vodje Feliksa 

Lasbaherja. Ko se je, zopet ilegalno vrnil domov, je bil aretiran in pet mesecev v 

preiskovalnem zaporu v Ljubljani. Oktobra 1948 je bil poslan na delo na državno posestvo v 

Kočevje, stanoval je v Kočevju št. 81. Opravljal je dela elektromonterja. Tu naj bi poročal na 

UDV v Kočevje o raznih nepravilnostih, ki so se dogajale na posestvu a naj njeni organi ne bi 

reagirali na vsa ta Lukovnjakova obvestila, kljub temu, da jim je bilo znano, da je bil agent 

UDV že prej v Gornji Radgoni in Mariboru. Iz Kočevja je pobegnil 24.9.1949 ( bila je sobota) 

skupaj s še dvema obsojencema (Vinko Mlakar in » neki Srb Ilić «). Z vlakom so se pripeljali 

do Radenc in pri Meleh preplavali mejno reko Muro. Pred železniškim mostom na avstrijski 

strani naj bi bila Lukovnjak in Ilić aretirana od avstrijskih žandarjev ter po zaslišanjih bil 

poslan 28. 9. 1949. v taborišče Strass36. Na poznejših zaslišanjih je Lukovjak UDV povedal 

novo verzijo svojega pobega iz Kočevja. Za pobeg naj bi vedela UDV iz Kočevja, ki mu je 

naročila, da vodi skupino in da jih bodo aretirali na vlaku med Kočevjem in Ljubljano a te 

aretacije pozneje ni bilo. V Mariboru sta se na železniški postaji ločila od skupine Franc 

Rižnar in Jože Mlinarič, ki ju Lukovnjak ni omenil pri prvem zaslišanju. Ostali trije 

(Lukovnjak, Mlakar in Ilić) pa so se odpravili do meje in je reko Muro preplaval le sam, saj je 

bil Mlakar ujet že na slovenski strani. Pot je Lukovnjak nadaljeval v mesto Radgona, kjer je v 

neki hiši srečal sovaščana Franca Lebna, ki je bil izseljen v Avstrijo že leta 1945. Ta ga je 

spraševal za ljudi iz Šratovc in Radenc (Jože Farič, Osvald Vurcer , družino Domanjko in 

Turnška),drugi dan pa o pobeglih v Avstrijo( Mirko Rakuša, Matija Nemec, Franc Rožman, 

Alojz Slana,Lado Štumpf, itd.). Po zaslišanju na okrajni žandarmerijski postaji je bil predan v 

taborišče Strass, kjer ga je dodatno zasliševala še FSS. Lukovnjak je zatrdil, da je podpisal 

sodelovanje s FSS, ki mu je omogočila, po dveh mesecih bivanja v taborišču, pri Šentilju 

                                                
36 Rd 7215 (8.11.1949) 
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vrnitev čez z mejo z nalogo, da jim mora nazaj v Avstrijo čimprej prinesti častniško 

miličniško uniformo. Ko je prekoračil mejo (8.11.1949), s pomočjo avstrijskih mejnih 

stražarjev, se je Lukovnjak sam javil na postaji NM v Šentilju in zahteval zvezo z UDV iz 

Maribora. Izpovedal je med pretepanjem na UDV v Mariboru, kaj mu je bilo od FSS 

naročeno v Avstriji. V januarju 1950 je bil z vlakom poslan na sodišče v Ljubljano. Na vlaku 

naj bi, ko je njegov spremljevalec- miličnik spal (?). k njemu prisedel neznanec, ki naj bi bil 

domačin iz Črnc pri Apačah. Neznanec mu je govoril o taborišču Strass, o zvezah s 

Šajnovičem in o tajnih stikih s tujino.37 Ali je bil ta neznanec oseba, ki je bila sodelavec UDV 

se lahko samo ugiba, ker ni dokumenta, ki bi to možnost potrdil. 

UDV je Lukovnjaku predvsem očitala, da jih je večkrat prevaral, ko jim je pošiljal 

neresnična obvestila, da je službo namerno zavajal z lažmi iz Avstrije. UDV se mu je odrekla 

ter ga poslala v zapor. Karel Lukovnjak je bil obsojen na 6 let zapora, ki ga je prestajal v KPD 

Ljubljana38. 

 

6. Ilegalni prehodi državne meje oseb, ki so bili vojaški obvezniki  

Kazen za vojaškega obveznika, ki je pobegnil, potem ko je prejel vabilo za odhod na 

služenje vojaškega roka je bila v pristojnosti vojaškega sodišča. Tako je Franc Ferk, rojen 

18.9.1926, doma iz Zgornje Velke, kmetijski delavec, ki je prejel poziv vojaškega odseka v 

Gornji Radgoni 16. marca 1948 leta in bi moral oditi v JNA 21. marca, že naslednji dan po 

prejemu, t. j. 17. marca, ilegalno odšel čez mejo v Avstrijo. V Avstriji je nameraval poiskati 

tudi svoje nekdanje dekle (Marija Fasenbach) iz Innsbrucka. Zaprt je bil po prihodu v 

taborišču Strass 18 dni in so ga potem selili po taboriščih v Avstriji (Wolfsberg, Linz, 

Bregenz in Innsbruck) ter ga predali celo v ameriško okupacijsko cono. Razmišljal je, da bi 

odšel na delo v Francijo a so bili pogoji zanj prestrogi. Potem je bil izpuščen in se je odločil, 

da se bo ilegalno vrnil domov. 8. junija istega leta in bil ob vrnitvi aretiran od UDV za okraj 

Maribor ter predan v zapore UDV za okraj  

Gornja Radgona (17.6.1948) Na vojaškem sodišču v Ljubljani je bil 9. septembra 1948 

zaradi dveh prekrškov – izmikanje obveznosti služenja vojaškega roka in ilegalnega prehoda 

državne meje - obsojen na štiriletni zapor s prisilnim delom in na izgubo državljanskih pravic 

za eno leto 39.  

                                                
37 Rd 3162 – Rd 3165 (9.8.1950) 
38 Rd 7211 (21.7.1949) 
39 Rd 5296 (9.9.1948); Vojni sud Ljubljana; Sud 496//48; Ferk je bil tudi 2 leti v nemški vojski in 1945 
repatriiran. 
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Ferkova sestra, Julijana Ferk, je v času, ko je bil brat Franc ilegalno v Avstriji, postala 

po vrbovki (6. maj 1948) informatorka UDV.(psevdonim Ivana Komader). UDV Gornja 

Radgona jo je pridobila »podlagi,da bi ona na patriotski osnovi vzpostavila stik z bratom… 

ter bi ga naši dobili v roke ».V začetku februarja 1951 je bila Ferkova izključena iz UDV, » 

ker je vsestransko nasprotna naši oblasti, poročil ni dostavljala in je celo zahtevala, da naj 

brata izpustijo iz zapora »40. 

25. avgusta 1948 je bil na vojaškem sodišču v Ljubljani obsojen Koloman Sapač, rojen 

28. novembra 1919, poljedelec iz Žepovc. Ko je po prejemu vabila za služenje vojaškega roka 

odšel « proti Šentilju z namenom, da bo prekoračil ilegalno državno mejo « je bil aretiran 3. 

junija in obsojen na zaporno kazen 2 let in šest mesecev s prisilnim delom ter povrnitev 

stroškov sodnega postopka (800 dinarjev)41. 

Ko je NM Cerkvenjak februarja 1949 aretirala Feliksa Krefta iz Vanetine, rojenega 

1926, ki se je po prejemu pozivnice za odhod v JLA marca 1948, skrival tri tedne pri 

posestniku Janku Lukavečkem. Prav on naj bi ga nagovoril, da naj ne odide v vojsko, » ker bo 

sedanja oblast kmalu propadla ». Ker so organi NM opravljali hišne preiskave in iskali 

Krefta, se je ta umaknil k Ani Vogrin v Smolince,kjer je ostal mesec dni, nato pa se je preselil 

k Tereziji Družovec v Vanetino, kjer je ostal do aretacije. 9. februarja 1949. UDV je po 

zaslišanjih obeh žensk sprejela presenetljiv sklep, » da ne bo aretirala. Terezije Družovec in 

Ane Vogrin, ker izhajata iz siromašne družine ter imata po večje število otrok, kateri niso še 

dorasli…naše mišljenje je , da se jih pusti na svobodi, ker so podpirale Krefta le, ker je njihov 

daljni sorodnik » Krefta so potem predali v sojenje vojaškemu sodišču, ker so ga smatrali, da 

je bil že dezerter.42  

 

7. Verbalni delikti oseb (klevetanje režima) 

V poletju 1948 je okrajno sodišče v Gornji Radgoni (sodnik Jože Srpčič) obsodilo » 

velikega kmeta (17 ha zemlje) Alojza Štuheca iz Hrastje Mote », ker je v gostilni Prelog v 

Noršincih (okraj Ljutomer) » širil alarmantne vesti, da je nastala vladna kriza in da je maršal 

Tito pobegnil », kar je potrdila tudi priča (Rajko Topolovec).Obsojen je bil na 2 tedna 

odvzema prostosti in 1000 din denarne kazni, plačati pa je moral še stroške kazenskega 

postopka in izvršitve kazni ter plačati še 500 din povprečnine. Ker je bil že teden dni v 

priporu je odslužil še samo teden dni zapora. Kot olajševalno okoliščino je sodišče štelo 
                                                
40 Rd 14126 (1.2.1951) 
41 Rd 5183 (25.8.1948); Vojni Sud Ljubljana; Sud 498/48-20; Sapač je služil v Kraljevini Jugoslaviji 2 leti 
voj..rok 
42 Rd 5074 (10.2.1949) in Rd 5103 (14.2.1949) 
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obdolžencu, da » je v gostilni bil to pogovor med znanci in da dejanje ni imelo znakov javno 

storjenega namernega dejanja « in » je zato sodišče izreklo sorazmerno milo kazen »43.  

Konec leta 1949 je bil aretiran Martin Fekonja, pismonoša iz Ivanjc. Ker je » klevetal 

ljudsko oblast in blatil nameščence okraja.« na predvolilnem sestanku ter » kritiziral, da je 

oblast v rokah manjšine ..ter, da je potekel narodni skupščini mandat in da se režim boji 

razpisati volitve » . Na okrajnem sodišču v Gornji Radgoni je bil obsojen na 20 mesecev 

zapora s prisilnim delom in je kazen prestajal v domačem okolju44  

 

8. Vpliv UDV na sodne postopke 

Ko je bil Ludvik Žinkovič, rojen 1929 iz Janževega Vrha pri Radencih, v začetku leta 

1949 v službi pri NM v Tolminu je UDV Gornja Radgona posredovala pooblaščenstvu UDV 

v Tolmin podatke o njegovih preteklih prestopkih in kaznih. Že leta 1946 je Žinkovič, ki je 

izhajal iz družine ,ki je » prejela naše oblasti zemljo od ter niso bili več izkoriščani od 

velekmetov « ilegalno pobegnil v Avstrijo in bil pozneje pri ponovnem prehodu ujet od 

KNOJ. V priporu je bil pol leta, kar je seveda bilo evidentirano tudi v arhivu IV. odseka, to je 

odseka za meje. Torej taka karakteristika te osebe ni bila nobena ovira za sprejem v NM45.  

UDV je imela, kot prikazujejo tudi njeni dokumenti, velik vpliv v celotnem sodnem 

sistemu. Če je bil npr. obsojenec v zaporu (primer: Rado Ajlec, obsojen na 12 let zapora 

zaradi vodenja bande Kovačič – Ajlec,) se je za njegovo mater Marijo Ajlec, » ki je vedela da 

namerava sin Rado ilegalno v Avstrijo….« izvedla aretacija in je UDV Gornja Radgona 

predlagala, » da ker stanuje družina v neposredni bližini meje, oz. 500 m od meje…se jo naj 

izseli iz 15 km pasu »46.  

Da je imela UDV Gornja Radgona direkten vpliv na tožilstvo dokazujejo dokumenti v 

zvezi s Francem Rihtaričem. Njegova življenjska zgodba je nadvse zanimiva in obenem tudi 

poučna. Bil je rojen 23.9.1929 v Očeslavcih, kraju pri Kapeli, v kmečki družini. Po dokončani 

vinarski šoli v Mariboru (1947) je služboval na Bizeljskem (do junija 1948), na Jeruzalemu 

pri Ormožu (do septembra 1948) in v Gornji Radgoni, na delovnem mestu inštruktorja za 

vinogradništvo. Po pobalinski kraji okrajnega avtomobila in popivanja na ptujskem področju, 

s prijateljem Antonom  

                                                
43 Rd 7031 in Rd 7032 (17.5.1948) 
44 Rd 14612 (14.2.1950) 
45 Rd 7261 (30.3.1949) 
46 Rd 5942 (5.6.1948); Marija Ajlec, rojena 28.6.1892 v Rakičanu, gospodinja, stanujoča v Hercegovščaku 2, 
mož Jakob Ajlec, rojen 17.7.1894 na Ščavnici,, privatni kovač, stanujoč Hercegovščak 2, 
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Štebihom, je bil aretiran in zaprt v zaporu UDV v Gornji Radgoni. Pobegnila sta iz 

zapora in se je Rihtarič začel skrivati na širšem domačem območju (Očeslavci – Negova - 

Slovenske gorice). S Francem Pelclom iz Očeslavec sta 5. avgusta 1950 pobegnila v Avstrijo 

na območju Šentilja. Ko so ga prijeli avstrijski žandarji je bil predan FSS v Strass ter bil 

natančno zaslišan. Po izpustu iz taborišča se je potikal po raznih krajih Štajerske in se končno 

odločil, da se bo vrnil domov. Po prekoračitvi državne meje je bil pri Cankovi prijet od KNOJ 

(15.10.1950) in predan na UDV v Gornjo Radgono. Tudi tu je bil temeljito zaslišan. Javno 

tožilstvo za okraj Radgona je Rihtariča obravnavalo in je dobil zaporno kazen (zaradi pobega 

iz zapora in ilegalnega prehoda meje ) ki jo je začel prestajati v Gornji Radgoni. V zaporu je 

bil pridobljen za sodelavca UDV (psevdonim Franc Žmavc) in že posredoval UDV nekaj 

informacij od sozapornika (Rupert Fleisinger). Javno tožilstvo je s sklepom 29.12.1950 

ustavilo uvedeno preiskavo, ker » se je ugotovilo v toku preiskave, da Franc Rihtarič v letu 

1949 ni pobegnil ilegalno preko meje iz politično sovražnih razlogov, niti da se ni iz teh 

razlogov ilegalno vrnil nazaj. Dokazano je, da je ilegalno pobegnil iz FLRJ med prestajanjem 

prostostne kazni v namenu da se izogne izdržavanju te kazni ter da se je vrnil v FLRJ, ker se v 

Avstriji ni mogel zaposliti in ker ga je med brezposelnostjo v Avstriji doletela težja bolezen – 

tuberkoloza. Z ozirom na te okolnosti je bilo preiskavo zoper Rihtarič Franca ustaviti in 

odrediti njegov izpust iz preiskovalnega zapora «47 

UDV je bila obveščena tudi o zadevah, ki so bile posredno v njeni pristojnosti; ko je 

npr. neka oseba, ki je bila izseljena leta 1945 ali 1946 ali, da je ilegalno živela v sosednji 

Avstriji in se je želela vrniti nazaj. UDV je dala svoje mnenje, pristanek ali odklonila možnost 

vrnitve. Tako je npr. Alojzija Bukovec, delavka iz Šratovec 26, naslovila prošnjo na Izvršni 

odbor OF v Ljubljano, da bi dovolili vrnitev njenih izseljenih staršev, očeta in matere, ki sta 

bivala na Koroškem, v domači kraj. Zapisala je, da naj bi bila starša izseljena 1946 » zaradi 

nepremišljenih izjav oz. lažnivih izjav oseb, da sta oba politično sodelovala z okupatorjem in 

ker, da sta bila v Kulturbundu…«. K prošnji za vrnitev je hčerka priložila dokazilo (izkaznica 

» Steierische Heimatbund ») , da je bila mati Ana Klemen le članica Štajerske domovinske 

zveze in je imela tim. zeleno izkaznico. V prošnji, polni patetičnih domoljubnih izjav, ( » 

Titova, Jugoslavija kjer jih čaka srečnejša bodočnost ,…, vedno ljubita slovensko zemljo…, 

da bomo še v bodoče ostali vsi zvesti čuvaji Titove Jugoslavije … in da se bodo vsi aktivno 

vključevali pri izgradnji svoje domovine v novi stvarnosti Jugoslavije »)48 je prosila za vrnitev 

                                                
47 Rd 1239 (29.12.1950) in Rd 1242 819.10.1950), Rd 1248 do Rd 1250 (20.10.1950) 
48 Rd 5088 (26.6.1948); Franc Klemen,, rojen 5.8.1893, čevljar iz Šratovc in žena Ana Klemen, rojena 16.5.1886  
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svojih staršev. Ali so se starši smeli vrniti, nam iz dosegljivih dokumentov do konca leta 

1950, ni znano.  

Ti primeri jasno kažejo na odločilen vpliv UDV v celotnem postopku, saj je po 

pridobitvi Franca Rihtariča za sodelavca in njegovem delovanju že v zaporu, UDV pri 

okrajnem javnem tožilcu (Franc Mišič) dosegla ustavitev celotnega kazenskega postopka.  

Brez kazni je bil izpeljan primer evangeličanskega duhovnika Zoltana Kerčmarja iz 

Apač, ko je po prijetju v gostilni Turist v Murski Soboti (februar 1948) bil sicer predan UDV 

v Gornjo Radgono, a še v priporu pridobljen za sodelavca (psevdonim Matej) in izpuščen49. 

Za klevetanje tedanjega režima, zaradi česar je bil Kerčmar v gostilni tudi aretiran, so dobili 

ljudje sicer zaporno kazen in plačilo denarne kazni (npr. Alojz Štuhec, maj 1948; 2 tedna 

zapora in denarna kazen 1500 din)50. 

Posebej izstopajoč je primer Jurija Sveteca. Bil je Prekmurec, ki se je priženil v 

Orehovce pri Gornji Radgoni že leta 1925. Bil je trgovec in posestnik (7,5 ha zemlje) v 

domačem kraju ter dolgoletni župan občine Orehovci. Med drugo svetovno vojno ga je 

gornjeradgonski nacist Clothar Bouvier postavil za krajevnega kmečkega vodjo (» 

Ortsbauernfuhrer ») a bi naj bil celo do domačega prebivalstva prizanesljiv. Takoj po koncu 

vojne je bil od OZNA aretiran in je UDV zapisala sredi leta 1948, ko je poročala Ministrstvu 

za notranje zadeve FNRJ v Beograd, da » do danes za njim ni sledu, baje je bil likvidiran «.51 

To je, kot že omenjeno, da je bila neka oseba likvidirana (!) in da je UDV o tem tudi 

uradno tudi pisala izjemen primer a je po pričevanju še živečih oseb, bilo še več njihovih 

svojcev, ki so » kar izginili čez noč, ko jih je odpeljala OZNA poleti 1945«.52 

Med UDV Gornja Radgona in UDV iz Slovenj Gradca je v letu 1950 potekala živahna 

korespondenca, kako rešiti » Zadevo Peterka Emerik ». Peterka je bil že leta 1949 obsojen na 

okrajnem sodišču v Gornji Radgoni zaradi » nekih nepravilnosti v nekem krajevnem podjetju v 

Apačah » na zaporno kazen 14 mesecev, a to v njegovi odsotnosti, ker je bil medtem od UDV 

Gornja Radgona poslan v Avstrijo kot njen agent. Po opravljenih nalogah se je vrnil in je bil 

postavljen za upravnika hotela Korotan v Slovenj Gradcu. Okrajno javno tožilstvo iz Gornje 

Radgone je zahtevalo, da se Peterka aretira in ga pošlje na prestajanje kazni, kot tudi njegovo 

ženo, ki je bila obsojena na sedem mesečni zapor. Šef pooblaščenstva UDV Slovenj Gradec, 

poročnik Lojze Briški, je predlagal UDV Gornja Radgona, da » stvar s tožilstvom okraja 

Gornja Radgona uredite po vaši uvidevnosti ali na kak drug način..«. Posebej jih je opozoril, 
                                                
49 Rd27 in Rd 34-36 (marec 1948) 
50 Rd 7031 in Rd 7032 (17.5.1948) 
51 Rd 0006940 (23.7.1948) 
52 Ustni vir: Dragica Grant, Norički Vrh (september 2011) in Anica Rihtarič Orehovski Vrh (september 2015) 
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da je okrajno tožilstvo iz Gornje Radgone že poslalo nalog za aretacijo notranji upravi okraja 

Slovenj Gradec, kateremu pa je » UDV v Slovenj Gradcu dala nalogo, da s stvarjo zaenkrat 

še počaka ». Da je zadeva bila precej zamotana in zavlačevana predvsem v Gornji Radgoni, 

dokazuje tudi informacija iz Slovenj Gradca, da je njihova UDV že zahtevala Peterkov 

kazenski spis iz okrajnega sodišča Gornja Radgona a je bila pri tem neuspešna. UDV Slovenj 

Gradec je ta spis zahtevala » z namenom, če bi se dalo napraviti obnovo postopka » Kako se 

je zadeva zaključila v letu 1950 ali pozneje, nam razpoložljivi dokumenti ne povedo53 . .  

 

9. Premoženjski in družinski delikti 

UDV je obravnavala tudi družinske zadeve premoženjskega značaja, ki jim jih je 

posredovala postaja NM v Gornji Radgoni poleti 1949, ko je zaslišala » malega posestnika (8 

ha zemlje) moža in očeta 8 odraslih otrok iz Spodnje Velke, starega 49 let« . V družini je 

pretepal ženo in otroke, se prepiral, ni hotel obdelovati zemlje in raje hodil na delo h kmetu 

Kavranu. V Mariboru je na ulici prodajal živilske artikle (jajca, mast, jabolčnik, itd.) ter perilo 

in srajce. Kakšna je bila njegova usoda in ali je bil pozneje kaznovan najdeni dokumenti tega 

ne razkrivajo54. 

V začetku leta 1949 je javno tožilstvo Gornja Radgona dobila nalog od UDV, da 

sproži postopek proti Antoniji Špindler iz Zgornje Ročice. Imenovana je bila solastnica 

velikega posestva z možem Josipom, ki je bil v tujini. Posestvo je merilo 28 ha, od tega 4 ha 

njiv, 54 arov vinogradov, 5 ha travnikov, ter 3,5 ha pašnikov, 16 ha gozdov. Na posestvu je 

imela 2 konja, 2 kravi, 2 telici in 7 prašičev. Obtožena je bila, da si je pridobila večjo 

premoženjsko korist na račun neplačila opravljenega dela najetih delavcev. Kakšna je bila 

njena poznejša usoda na tožilstvu in sodišču iz dokumentov UDV ni razvidno55. 

Ko je bil obsojeni Štefan Toplak na prisilnem delu v Škofji Loki (podjetje »Motor ») 

se je v oktobru 1950 kot delavec v čevljarski delavnici moral pisno obvezati, da bo na delu » 

najzvestejše čuval stroje in material, da bo s svojim delom vzgled vsem drugim obsojencem in 

da mora preprečevati vsak morebiten pobeg obsojencev ». Toplak je bi med prestajanjem 

kazni tudi pridobljen za sodelavca UDV (psevdonim Branko Trpin)56  

10 Predčasni odpusti oseb s prestajanja kazni in njihovo nadzorovanje 
                                                
53 Rd 7753 (nedatiran dokument iz leta 1950); Alojz Briški, rojen 9.2.1927, v NOV sodeloval od 1943, bil kurir 
pri VOS in mladinski aktivist. Leta 1944 sprejet v KPS, 1945 pooblaščenec za zaščito naroda na Štajerskem. 
Leta 1963 diplomiral na Visoki politični šoli v Ljubljani, od 1968 opravljal politične naloge: najprej kot sekretar 
medobčinskega sveta ZK Maribor nato 1970-1982 član predsedstva CK ZKS, med leti 1978-1982 predsednik 
Lovske zveze Slovenije (vir: Enciklopedija Slovenije (1987), Knjiga 1, Ljubljana, Mladinska knjiga 
54 Rd 7495 (14.7.1949) 
55 Rd 3567 (22.2.1949); Antonija Špindler, rojena 24.4.1906 v Zgornji Ščavnici 
56 Rd 1149 (11.10.1950) 
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V KPD v Mariboru je 19. novembra 1950 prestal štirinajstmesečno zaporno kazen s 

prisilnim delom Valentin Čuček, velik kmet (38 ha zemlje) iz Kutincev pri Sv. Juriju ob 

Ščavnici. Obsojen je bil zaradi » opustitve obveznih oddaj ». Po prestani kazni, ko je delal v » 

vrtnarski skupini zavoda » je UDV Gornja Radgona prejela pisno poročilo KPD o njegovem 

obnašanju v zaporu.  

Karakteristika je bila skrajno negativna, saj » krivde absolutno ni 

priznaval…izgovarjal se je, da ni pridelal niti toliko kot se je od njega zahtevalo… ». 

Okarakteriziran je bil kot » izrazit antizadružni element » ter se je UDV opozorilo, da bo » na 

terenu še vedno rovaril proti oblasti » , ker mu je bilo tudi zaplenjeno posestvo57  

Ni pa bila prizanesljiva do obsojenca UDV Gornja Radgona, ko je izvedela, » da 

ljudje na splošno govorijo, da si ni zaslužil takšne kazni « oče, na smrt obsojenega in 

ustreljenega Viktorja Jurkoviča iz Hrastja Mote, Alojz Jurkovič, ki je bil obsojen leta 1948 na 

4 leta zapora » zaradi sodelovanja z bando od osvoboditve dalje in ker je svojega sina 

voditelja bande v Hrastje Moti, vzdrževal s hrano »58.  

Je pa Marija Jerič iz Hrastje Mote, ki je bila obsojena zaradi podpiranja Jurkovičeve 

bande bila predčasno izpuščena. Na okrožnem sodišču v Mariboru je bila obsojena (8.7.1949) 

in po pritožbi na Vrhovnem sodišču v Ljubljani (24.8.1949) na 3 leta odvzema prostosti s 

prisilnim delom in za leto dni izgube državljanskih pravic. Kazen je prestajala v ženskem 

KPD v Rajhenburgu. Uprava KPD jo je ob odpustu, na podlagi Ukaza Prezidija Ljudske 

skupščine FLRJ, izpustila 2. januarja 1951, ko je prestala že skoraj polovico kazni. V poslani 

karakteristiki za UDV Gornja Radgona je bila pohvaljena, » da je bila pridna in 

disciplinirana…svojo krivdo je priznavala in je kazen na njo vplivala v vzgojnem smislu »59. 

Marija Potočnik, sestra Viktorja Jurkoviča, je bila kazensko izseljena iz domačega kraja (» iz 

obmejnega pasu ») v Kočevje, kjer je bila še tudi v poletju 195060. 

 

11. Sodni postopki proti osebam, ki bi naj nameravale ilegalno pobegniti čez mejo  

V jeseni 1949 je KNOJ prijel, UDV pa zaslišala Rudolfa Kotnika iz Gornje Radgone, 

stanujočega v Jurkovičevi ulici 7, v neposredni bližini Mure. Bil je sicer prijet (5.8.1949) na 

Cankovi od organov KNOJ in UDV za murskosoboški okraj ter predan v Gornjo Radgono. 

Na okrožnem sodišču v Mariboru je bil 26.9.1949 obsojen na 3 leta odvzema prostosti s 

prisilnim delom in izgubo državljanskih in političnih pravic za dobo 2 let. V izreku sodbe je 
                                                
57 Rd 7063 (24.11.1950); Valentin Čuček, rojen 17.11.1914, bivališče Kutinci št.1 
58 Rd 4999 in Rd 5000 (20.7.1950) 
59 Rd 7518 in Rd 7518 (2.1.1951) 
60 Rd 7534 (21.7.1950); Marija Potočnik, rojena 4.12.19219, stanujoča Hrastje Mota št. 27 
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sodišče zapisalo, da je obtoženec imel namen (!) pobegniti v Avstrijo in to ne zaradi osebnih 

problemov (noseče dekle) ampak » saj je dokazano, da iz države FLRJ bežijo le ljudje, ki jim 

ni povolji sedanja družbena ureditev in se potem v inozemstvu vključijo v sovražne 

emigrantske organizacije in kateri delujejo proti obstoječemu družbenemu redu v FLRJ. 

Obtoženec bi po prihodu v Avstrijo brezdvomno vzbudil pozornost tamkajšnjih oblasti ter bi 

obtoženec neminovno prišel v vrtinec sovražne propagande proti FLRJ, saj je splošno znano, 

da naši sovražniki v Avstriji povezujejo baš mlade ljudi, jih dodeljujejo v posebne tečaje in 

kurze, jih izšolajo in jih potem pošljejo nazaj v svojo lastno domovino za protidržavno 

delovanje, katera so naperjena proti družbenemu redu v novi Jugoslaviji ». Kotnikov 

prestopek je sodišče okvalificiralo kot » težje kaznivo dejanje, ki v veliki meri ogroža državne 

interese in pomeni veliko družbeno nevarnost ». Sodišče je torej Kotnika obsodilo, ker je imel 

namen pobegniti, kar je obtoženec sicer po prvotnem priznanju ob aretaciji priznal a na 

sojenju pozneje zanikal. Njegovemu zagovoru, da je bil na Cankovi zaradi popravila kolesa 

pri prijatelju Volfu, sodišče ni verjelo in ga kaznovalo » v okviru najnižje v zakonu zapretene 

kazni » in » ob upoštevanju nekaterih olajševalnih okoliščin ( » da je dejanje delno priznal in 

ga izvršil vsaj deloma pod vplivom zavoženega življenja in da do sedaj še ni bil kaznovan «)61.  

Podobna je zgodba Franca Makovca iz Črnc pri Apačah. Obsojen je bil na 3 leta 

zapora s prisilnim delom, ker » je bil prijet od naših organov, ker je leta 1947 nameraval 

pobegniti v Avstrijo, skupaj s Krancelbinderjem in Červekom« in je kazen 15. oktobra 1950 v 

celoti odslužil. ter se v Črncih, št. 29 za stalno naselil62 .  

 

12. Sodni postopek proti osebi zaposleni v okrajni upravi 

Na okrožnem sodišču v Mariboru je bil v sredini maja 1949 obsojen Ernest Trinko iz 

Gornje Radgone, nameščenec kmetijske zadruge, na 10 let odvzema prostosti s prisilnim 

delom in izgubo državljanskih pravic za dobo 2 let ter na povrnitev povzročene škode 

oškodovancem (18.237 din). Obtožnica ga je bremenila naslednjih kaznivih dejanj: 1. Trinko 

je 23.10.1948 kot vodja inštruktorskega odseka in pooblaščenec OZKZ Radgona (Okrajna 

zveza kmetijskih zadrug) izvajal v KZ Radenci (Kmetijska zadruga) kontrolo bonov in 

knjigovodstva. Pri tem si je prisvojil 28 bonov v vrednosti 1400 din, s katerimi si je teden dni 

pozneje v KZ Segovci kupil še moško obleko in srajco za 919 din gotovine in v bonski 

vrednosti, ostale bone za 400 din pa podaril Angeli Pevec, ostanek pa neznano porabil. Ob 
                                                
61 Rd 5284 do Rd 5286 (26.9.1949); Rudolf Kotnik, rojen 21.10.1923 v Črešnjevcih, delavec na državni žagi v  
Gornji Radgoni. 
62 Rd 6138 (20.10.1950); Franc Makovec, rojen 12.12.1926,; fotografija; delavec, » do socialistične ureditve ima 
nezaupljiv odnos, v času okupacije je bil v nemški vojski, njegovi starši so bili nemškutarji » 



 431 

kontroli v Radencih je napeljeval k prisvojitvi bonov še tudi sokontrolorja Alojza Oniča, 2. da 

je kot funkcionar sindikalne podružnice OZKZ Radgona kot prosvetni referent in vodilni član 

uprave dvignil sicer s pooblastilom 20.000 din (29.10.1949) za nakup knjig za sindikalno 

podružnico, plačal za knjige le 7.966 din, ostanek (10.034 din) pa si prisvojil in porabil za 

pijančevanje (!), 3. da se je po pobegu iz okrajnih zaporov v Gornji Radgoni (v priporu je bil 

od 4. do 17.11.1948) in klatil po raznih krajih Slovenije in tam zagrešil več kaznivih dejanj, 

ko se je izdajal za državnega uslužbenca, 4. da se je 18.11.1948 oblekel v uniformo 

podporočnika JLA in pri Josipu Pretnarju v Ljubljani kot organ UDV grozil s hišno preiskavo 

ter prepričal lastnika, da je lahko pri njem prespal, drugi dan, pred odhodom, pa mu je ukradel 

še angleško bundo in pri sosedu aktovko, 5. da je bil 18.11.1948 v KZ Žalna pri Grosuplju in 

se predstavil za kontrolorja ministrstva za trgovino in preskrbo. V Grosuplju je bil še istega 

dne aretiran od tamkajšnje NM. Čez dva dni je pobegnil nato iz zaporov v Grosuplju in si še 

prisvojil kolo v vrednosti 3.000 din, 6. da se je dne 22.11. 1948 oglasil v KZ Nasova pri 

Apačah ter se zopet izdajal za uslužbenca OLO Gornja Radgona ter zahteval denar.(7.150 

din). 

Aretiran je bil šele 5. januarja 1949, ko je nameraval., tako je trdila obtožnica, zaradi 

vseh prekrškov, pobegniti oz. preplavati s pomočjo avtomobilske zračnice čez Muro v 

Avstrijo. Za ta nameravan pobeg je bila, kar je bilo vsekakor presenetljivo, na sodišču 

obtožnica umaknjena, ker mu sodišče ni moglo dokazati, da bi imel namen pobegniti » zaradi 

kakršnihkoli prevratniških ciljev »63.  

UDV Gornja Radgona je za nekatere osebe, ki so bile obsojene na okrožnem sodišču v 

Mariboru prejela obvestila sodišča ali javnega tožilstva, ko so jim sporočili podatke o 

obsojencih, zakonsko osnovo in seveda višino kazni (npr. Franc Špilak na 7 let odvzema 

prostosti s prisilnim delom in odvzemom državljanskih pravic za dobo 3 let in Franc Malek, 

na 6 let in pol ter izgubo državljanskih pravic za dobo 3 let) ali pa da je bila oseba poslana na 

» družbeno koristno delo v Strnišče pri Ptuju » ( Peter Vajngerl iz Spodnje Velke, » ker ni 

delal na posestvu…bavil se je s črnoborzijanstvom in razširjal vesti proti Jugoslaviji»)64. 

Predstavljeni primeri nam dokazujejo, da je UDV imela odločilen vpliv v celotnem 

sodnem postopku od prijetje obdolženca pa do izreka kaznovanja ali oprostitve, tako na 

okrajnem območju kot tudi na oblastnem. Pri tem je posebej poskrbela za svoje agente in 

sodelavce, ki jih je uspešno, že v začetku postopkov preko tožilstva, reševala pred sodišči. 

                                                
63 Rd 5479 do Rd 5482 (10.5.1949); Ernest Trinko, rojen 28.10.1928 v Spodnjem Logu, okraj Ljubljana- okolica,  
stanujoč v Noričkem Vrhu št. 4 (tim. Kunejev grad), uslužbenec – nameščenec KZ.  
64 Rd 7498 (4.121.1950); zakonska osnova: ZKLD, 3. člen, 7. točka (težka telesna poškodba)  
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UDV je imela tudi dokaj ustaljeno prakso, da je, pripornike ali celo zapornike, pridobila za 

sodelavce in ji njihova kaznovanost praviloma ni bila nobena ovira za pridobitev sodelavcev. 

Pri svojem delu je UDV imela kar nekaj afer in neuspehov ter so njeni najodgovornejši bili 

disciplinsko in tudi kazensko obravnavani (premestitve, obsodbe na zaporne kazni in 

izključitve iz službe v UDV). 
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11.  Sinteza in zaključki  
 

V disertaciji predstavljeno območje je obsegalo ozemlje v dveh državah, v takratni 

Jugoslaviji (okraj Gornja Radgona) in Avstriji (del okraja Radkersburg/Radgona). 

Teritorij okraja Gornja Radgona, danes v Republiki Sloveniji, je obsegal ravninski del 

(Apaško polje in Mursko polje) ter gričevnat (Slovenske gorice). Predstavljeno območje v 

Avstriji je obsegalo del okraja Radkersburg/Radgona z mestom Radkersburg/Radgona in 5 

vasi v tim. Radgonskem kot Laafeld/Potrna, Sicheldorf/Žetinci, Dedenitz/Dedonci, 

Goritz/Gorica in Zelting/Zenkovci. 

Območji je med seboj ločevala reka Mura, ki je obenem bila tudi državna meja med 

tedanjo Jugoslavijo in Avstrijo. Mura je na obeh straneh meje ustvarjala številen rečne rokave 

in loge, ki so se izmenjevali s travniki, gozdovi in polji. Na slovenski strani je bil večji potok, 

ki se je izlival v reko Muro le Ščavnica, s prekmurske strani pa Kučnica, mejni potok s 

Avstrijo. 

Na slovenski strani je bilo kmetijstvo (poljedelstvo , živinoreja, vinogradništvo in 

sadjarstvo) prevladujoča panoga gospodarstva, saj je še vedno živelo okoli 90 % prebivalstva 

od dohodkov iz kmetijstva. Industrija je bila slabše razvita in omejena le na nekaj večjih 

krajev v okraju (Gornja Radgona, Slatina Radenci, Apače). 

Podnebje predstavljenega okraja je bilo subpanonsko, s pogostimi poletnimi 

padavinami in sušami ter zmernimi zimami. 

Prometna infrastruktura je bila skromna; železniška proga je povezovala Gornjo 

Radgono z Ljutomerom in je omogočala promet s kmetijskimi pridelki in izvozom mineralne 

vode iz Radenc ter tudi možnost večjega dotoka turistov v zdravilišče Slatina Radenci. Cestna 

mreža je bila še iz obdobja pred drugo svetovno vojno; okrajno središče (Gornja Radgona) je 

bilo povezana z Mariborom, ostalimi večjimi kraji, le z makadamskimi cestami ter z 

Ljutomerom. Mostu čez reko Muro v sosednjo Avstrijo še vse do 1952 leta ni bilo. 

Na avstrijski strani reke Mure je bilo pet vasi s 1166, večinsko slovenskimi, prebivalci 

in okrajnim središčem Radkersburg/Radgona s 1900 prebivalci Ta Radgonski kot je obsegal 

dobrih 20 km² in je bil geografsko ukleščen med mejno reko Muro na jugu, mejni potok 

Kučnico na vzhodu in na obrobje prvih vzpetin proti Klöchu /Kleku, severno od 

Radkersburga/Radgone. Slovenska narodna manjšina je bila ves ta čas v primežu hudih 
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avstrijskih političnih pritiskov, ki pa je vseeno niso uspeli fizično izbrisati oziroma je 

asimilirati v nemško večino. 

V obdobju 1945 do 1950 so se na območju okraja Radgona oz. Gornja Radgona 

dogajale zelo pogoste upravno – politične spremembe. Po kratkotrajni ukinitvi okraja poleti 

1945 je bil le-ta v septembru istega leta obnovljen in je bil eden od devetih okrajev v tim. 

Federalni Sloveniji. V Sloveniji je bilo kar 52 okrajnih ljudskih odborov (OLO). Za volitve v 

ustavodajno skupščino v Beogradu je bil eden od devetih volilnih okrajev v mariborskem 

okrožju tudi gornjeradgonski s kandidatom (učitelj Jože Kocbek iz Ljubljane) in namestnikom 

(posestnik in zidar Anton Markovič)..  

Aprila 1946 je po novi upravni razdelitvi, tedaj že Ljudske republike Slovenije (LRS) 

še naprej obstajal okraj Radgona a je imel le 17 Krajevnih ljudskih odborov (KLO). Ta 

upravna razdelitev pa je bila le kratkotrajna saj je bila junija tega leta preklicana z. odložena.. 

V septembru 1936 je bila v bistvu vzpostavljena stara upravna razdelitev okraja z 52 KLO s 

prav majhnimi korekturami pri nekaterih imenih krajev in sedežih KLO. 

V jeseni 1946 je za izvedbo volitev v ustavodajno skupščino LRS je imel okraj dve 

volilni enoti za 53 KLO. Imenovana je bila okrajna volilna komisija na predlog Okrajnega 

izvršnega odbora. V sredini oktobra je Osvobodilna fronta (OF) predlagala kandidata - 1. 

volilni enoti dr. Helij Modic ter Rudolf Pušenjak ter v 2. enoti Ivan Nemec in Anton Korošak. 

Izvoljena sta bila dr. Helij Modic.in Anton Korošak, slednji šele po intervenciji republiške 

volilne komisije. ki je razveljavila poročilo okrajne volilne komisije, ki je zmago v 2. volilni 

enoti prisodila Ivanu Nemcu. Dr. Helij Modic je pozneje, oktobra 1948, postal minister za 

pravosodje v vladi LRS. 

V okraju je bila postavljena tudi matična služba ( 9 matičnih okolišev) za vseh 52 

KLO. V letu 1946 je bilo v okrajni upravi, oz. Okrajnem ljudskem odboru (OLO) zaposlenih 

56 oseb, v naslednjem letu pa že 80, oz. povečanje za 42 %. OLO je imel naslednje odseke: 

predsedstvo-sekretariat (17 oseb), socialno- zdravstveni odsek (8 oseb), gospodarski odsek 

(17 oseb), odsek za trgovino in preskrbo (10 oseb), uprava za odkup (4 osebe), planska 

komisija (7 oseb), finančni odsek (14 oseb) in prosvetni odsek (3 osebe). Vsi zaposleni so 

imeli natančen opis delovnih nalog. 

Konec leta 1947 so bile razpisane volitve za KLO z mandatno dobo dveh let in 

imenovana za izvedbo le – teh okrajna volilna komisija. Izvršilni odbor OLO je moral imeti 

po novi, z zakonom predpisani organiziranosti 2 komisiji in 11 do 13 poverjeništev ter 

določeno število referatov in služb. Matična služba se je zmanjšala od 9 na 5 matičnih 

okolišev. 
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Ker je bila maja 1949 uzakonjena nova upravna ureditev LRS je bile za mariborsko 

oblast določeno, da bo med 95 odborniki oblastnega ljudskega odbora (ObLO) tudi 6 

odbornikov iz radgonskega okraja, ko bo 27. maja 1949 prvo zasedanje tega odbora. Na 

zasedanju OLO, 20. maja, je bilo izvoljenih devet odbornikov, med njimi tudi predsednik 

OLO, organizacijski sekretar okrajnega komiteja KPS in med ostalimi še tudi dva kmeta- 

zadružnika. V maju in oktobra je bil na zasedanjih OLO Radgona tudi dr. Helij Modic, 

minister za pravosodje pri vladi LRS,. Napovedana je bila nova upravna razdelitev v okraju, 

ki bi naj imel le 40 KLO, oziroma 12 manj kot do tedaj ter bi imel posamezni KLO povprečno 

okoli 700 prebivalcev. 

Z velikimi organizacijskimi težavami in ob ne najboljšem političnem vzdušju na 

terenu so bile le izvedene volitve v KLO, ki so si vsi po vrsti zastavili določene delovne 

naloge v svojih okoljih. 

Za bližajoče se volitve v zvezno skupščino je bil za skupni radgonsko-ljutomerski 

volilni okraj izbran Peter Štrucelj, (viničar in predsednik vinogradniške zadruge Vinski vrh) 

ter za njegovega namestnika Jože Mahne (kolonist, predsednik Kmetijske obdelovalne 

zadruge (KOZA) in podpredsednik KLO Apače. 

Okraj Gornja Radgona je imel po podatkih popisa prebivalstva (15. marec 1948) 

29.274 prebivalcev. V jeseni 1949 je bila izvedena nova upravna ureditev v okraju (povečanje 

ali zmanjšanje velikosti posameznih KLO, krajev in sedežev nekaterih KLO). V jeseni 1950 

so bile razpisane nove volitve v KLO, decembra izvedene in zadnji teden tega leta tudi prvi 

sklici novo izvoljenih KLO. 

Nova oblast je že v maju 1945 začela represivno delovati in »izginilo je kar nekaj oseb 

» Član sodišča slovenske narodne časti je iz radgonskega okraja bil Alojz Rižnar. V avgustu 

1945 so bili izvoljeni na zasedanju zbora odposlancev okrajnega NOO štirje stalni sodniki 

okrajnega sodišča Gornja Radgona in 53 prisednikov oz. porotnikov ter je sodišče v jeseni 

pridobilo še potrebne pisarniške moči. 

Okrajno sodišče je izrekalo številne sodbe posameznikom za najrazličnejše prestopke 

(prepovedano domače klanje živine, kraje, neizpolnjevanje obvezne oddaje in skrivanja živil, 

itd.).V okraju, največ v Apaški dolini, je bilo že avgusta 1945 na podlagi Avnojskih sklepov 

iz 1944, zaplenjenih kar 453 posesti. 

Konec leta 1945 je okrajno sodišče objavilo postopek zaplembe premoženja 12 oseb. 

Šele konec novembra 1950 je bil ta postopek zaplembe,dopolnjen še z drugimi osebami, 

dokončan in je bilo 10 osebam zaplenjeno premoženje v vrednosti 26,241.120,90 din. pri tem 
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sta izstopali premoženji dr. Franca Breznika iz Gornje Radgone (2,496.435 din) in dr. Antona 

Šariča v Radencih (20,809.533 din). 

Gospodarsko stanje v okraju Gornja Radgona v obdobju 1945 do 1950 moremo 

pravilno razumeti in ovrednotiti, če poznamo stanje na tem območju pred in med drugo 

svetovno vojno. Teritorij, ki je spadal v takratno Dravsko banovino oz. v srez Ljutomer, z 

dobrimi 33.000 prebivalci, ki so živeli v 9 občinah z 144 kraji. Najpomembnejše področje 

gospodarstva je bilo kmetijstvo, s poljedelstvom, živinorejo vinogradništvom in sadjarstvom. 

Pridelki so se prodajali na domačem, lokalnem trgu, na trgih v Mariboru in na Ptuju, izvažali 

pa predvsem v sosednjo Avstrijo. Najpomembnejši izvoznik vin in penine je bila firma 

Clotarja Bouviera iz Gornje Radgone. Nekmetijsko področje je bilo slabo razvito, izstopalo je 

le Zdravilišče v Radencih ter prodaja mineralne vode in opekarna v Gornji Radgoni. Obrtniki 

so bili združeni v treh stanovskih združenjih (oblačilne stroke, lesne in kovinske stroke, 

skupno združenje obrtnikov). Vojna škoda v radgonskem okraju 1945 ni bila izrazita, saj ni 

prizadela gospodarsko vitalnih delov, so pa bili porušeni vsi 4 mostovi čez reko Muro (trije 

cestni: Petanjci, Gornja Radgona in Trate/Mureck ter železniški most v Gornji Radgoni). 

Prvi in zelo odločilen ukrep novega režima je bil izvajanje agrarne reforme in 

kolonizacije. V začetku 1946 je bila imenovana okrajna komisija za izvedbo agrarne reforme. 

V prvi polovici leta 1946 je bilo ustanovljenih prvih pet nabavno – prodajnih zadrug 

(NAPROZA) ter prve štiri kmetijsko – obdelovalne zadruge (KOZA) ter ob koncu leta še 

okrajni štirje mlini, oljarna, mesnica in žaga. Vse dejavnosti v kmetijstvu so se izvajale strogo 

centralistično in v okviru prvega petletnega plana (1947-1951). Tudi okrajna oblast je 

ustanovila nekaj gospodarskih subjektov, npr. okrajno državno posestvo OLO Radgona v 

Črešnjevcih ter Okrajno državno podjetje mlin,oljarna in žaga Apače-Črnci. 

V letu 1948 so bilo v okraju ustanovljene še tri KOZA in kar 35 kmetijskih zadrug z 

o.j ter v letu 1949 še štiri nove ter leta 1950 še tri KOZA. Radgonski okraj je bil po različnih 

uredbah republiške oblasti uvrščen največkrat v najvišji agrarni rajon. To je v praksi pomenilo 

za okrajno oblast, predvsem pa za kmete, da so njihove obveznosti (obvezna oddaj in odkupi) 

bile zelo zahtevne, reakcije kmetov pa tudi pogoste (skrivanje pridelkov, sabotaže v zadrugah 

itd.). 

Zdravilišče Slatina Radenci je imelo celo svojo ekonomijo ter tako v veliki meri 

zagotavljalo osnovne kmetijske pridelke za delovanje svojega zdravilišča v sicer kratki sezoni 

(začetek maja-konec oktobra). 

Neagrarne dejavnosti v okraju so bile v celotnem predstavljenem obdobju (1945-1950) 

v zapostavljenem položaju. Eden od glavnih vzrokov za tako stanje je bilo dejstvo, da ni bilo 
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gospodarskih osnov iz predvojnega časa, razen proizvodnje mineralne vode v Radencih in 

zdravilišča ter opekarne v Gornji Radgoni ter nekaj manjših obratov (mlini, žage,gostilne in 

trgovine) na podeželju. Poudarek so okrajna, oblastna in centralna republiška oblast dajala 

kmetijski dejavnosti, ki je, objektivno gledano, imela tudi najboljše pogoje za delovanje in 

razvoj. So pa tudi KLO ustanavljali manjše obrtne delavnice po vaseh. Ob koncu leta 1948 je 

bilo kar veliko izbrisov podjetij iz sodnih registrov, zaradi likvidacij ali ustanavljanja drugih 

organizacijskih oblik ob združevanju več podjetij, itd. Centralna oblast Ljudske republike 

Slovenije je radgonski okraj v svojih načrtih zadolžila, da mora zagotoviti kar 4226 delavcev 

za industrijske obrate v drugih delih republike. Odziv kmečkega prebivalstva, ki bi naj tvorilo 

večino take delovne sile je bil skromen (28,7 %), v nekaterih KLO so ta načrt skorajda prezrli. 

Je pa bil zelo opazen napredek na področju predšolske vzgoje (ti. Domovi iger in dela- npr. na 

Janževem vrhu) ter osnovnega šolstva, kjer pa se je oblast srečevala z velikimi 

organizacijskimi problemi (slabe šolske stavbe, pomanjkanje učiteljev in učil) in socialnimi 

problemi učencev. 

V poletju 1950 se je začelo uvajati načela samoupravljanja v prakso, ko so bili 

ustanovljeni prvi delavski sveti (Slatinsko podjetje v Radencih, Vinogradniško podjetje 

Radgona) in se je začelo z zelo zahtevnimi tim. prevedbami v strokovne nazive zaposlenih, 

kar je imelo za posledic tudi izdajanje novih odločb zaposlenim delavcem. Okraj Gornja 

Radgona je imel formalno svoj finančni letni proračun, ki je bil del republiškega. Osnovna 

zahteva je bila, da so morali biti letni proračuni finančno uravnoteženi (prihodki -.odhodki), 

dovoljeni pa so bili morebitni presežki na prihodkovni strani oz. ostanki na odhodkovni strani.  

Okrajni proračuni za posamezna leta so bili naslednji: leto 1947 (11,870.000 din), 

1948 (19.082.000 din) a med letom povečan na 23,132.735,63 din (izdatki so bili 

22,858.393,52 din) oz. s presežkom (274.342,11 din) ter v letu 1949 (31,662.000 din) a 

povečan med letom na 40,064,995 din in z izdatki (36,524.406 din) oz. s presežkom 

dohodkov ( 3,540.590 din). zadnji proračun v obravnavanem obdobju za okraj v letu 1950 je 

imel planiranih dohodkov in izdatkov za 42,690.000 din, pri tem je bila skoraj četrtina 

sredstev namenjenih za delovanje KLO. Prvič se je dogodilo, da planirana sredstva prihodkov 

in odhodkov niso bila dosežena v celoti (prihodki: 40,026.295 din in odhodki: 38,186.996 

din). Davčni zavezanci v okraju ( predvsem kmetje) in obrtniki) so dolgovali za skoraj sedem 

milijonov dinarjev davkov za zadnja tri leta, kar je predstavljalo skoraj šestino proračuna za 

leto 1950. 

Višina cen je bila strogo centralistično urejena, tako za obvezen odkup kot za prodajo 

na debelo in drobno. Tudi plače zaposlenih so bile centralistično urejene tako v kmetijski 
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dejavnosti kot v podjetjih lokalnega in republiškega pomena ter v upravi, šolstvu, zdravstvu in 

ostalih državnih službah. Cene so se praviloma dvigovale na vseh segmentih trgovine (npr. 

mleko: julij 1945: 4 din, avgust: 5 din, januar 1946: 6 din)..Cene nekaterih izdelkov so bile 

1945 v primerjavi s osnovnimi življenjskimi potrebščinami, predvsem hrano, zelo visoke npr.: 

kg kruha 5,50 din - cigareti Drava 7 din in čevlji- otroški 255 din. Plače zaposlenih so bile 

urejene v vseh segmentih državnega sektorja, v kmetijstvu in nekmetijstvu ter državni upravi 

na vseh ravneh. Njihovo dvigovanje je bilo počasnejše kot pa naraščanje cen. 

V jeseni 1944 je bilo že dokaj jasno, da se bodo vojaški dogodki iz širšega panonskega 

prostora, kjer so potekali boji ,med Rdečo armado in nemško vojsko, razširili trudi na 

območje Prekmurja in Slovenskih goric.  

V Slovenskih goricah so strah in trepet domačinom povzročali Kozaki, člani 1. 

konjeniške divizije, ki so se borili na strani Nemcev, in so v prvih mesecih 1945 izvedli več 

grozodejstev nad civilnim prebivalstvom. Po krajši prisotnosti Rdeče armade na desnem 

bregu Mure pri Veržeju, aprila 1945, se je Rdeča armada usmerila proti Radgoni, kjer so 

potekali srditi boji z Nemci.  

Ob umiku so Nemci porušili oba mostova, cestni in železniški, čez Muro med Gornjo 

Radgono in Radkersbrgom/Radgono. Pred tem so domačini v okolici Gornje Radgone 

ustanovili Lacijevo četo ter vkorakali skupaj z bolgarsko vojsko v Gornjo Radgono.in jo 

osvobodili. Vzpostavljen je bil Okrajni odbor OF, po vaseh pa ustanovljeni krajevni odbori 

OF. 

Za narodnoosvobodilni boj na gornjeradgonskem območju, ki je bilo organizacijsko 

povezano 

z ljutomerskim so bile značilne specifične razmere, ki so vplivale, da se je, po sicer 

začetnem odporu v jeseni 1941, pojavilo po ostrem nemškem nasilju zatišje. Šele v jeseni 

1944, predvsem pa na pomlad 1945 je odporniški duh ponovno vzplamtel. Ob kapitulaciji 

Nemčije je Okrajni odbor OF za Gornjo Radgono prevzel oblast. 

Rdeča armada je z območja Blatnega jezera prodrla v Radgonski kot marca 1945 in po 

hudih bojih z nemško vojsko, ki se je utrdila na desnem bregu Mure in na gradu v Gornji 

Radgoni, obstreljevala Radkersburg /Radgono ter ob umiku za sabo porušila oba mostova na 

reki Muri. V Radgonskem kotu je nastala ob zaključnih operacijah sovjetske in bolgarske 

vojske ogromna materialna škoda, predvsem na kmetijskih objektih v okolici 

Radkersburga/Radgone in na hišah v samem mestu. 

V mestu in Radgonskem kotu so do julija 1945 ostale enote Rdeče armade, bolgarske 

vojske in manjše enote jugoslovanske vojske, ki pa so se,morale vse umakniti, ko so ta del 



 439 

zasedle britanske enote in tu uradno ostale vse do podpisa avstrijske državne pogodbe 15. 

maja 1955. 

Britanska prisotnost v okraju je bila vidna in odločujoča na vsakem koraku. V okraju 

sta delovala MGO (Military Government Officiers), dva vladna in vojaška častnika, ki sta 

sodelovala tudi z lokalnimi uradi. Odgovorana sta bila SMGO (Senior Military Government 

Officier) za Štajersko v Gradcu, ta pa Zavezniškemu svetu (Allied Council) na Dunaju.  

V poletju 1946 je prišlo do spremembe v britanskem upravnem aparatu, saj je vodstvo 

namesto MGO v okraju prevzelo CAO (Civil Affairs Officiers).. V radgonskem okraju je 

deloval še tudi tim. javni varnostni častniki (PSO = Public Safety Officier), prav zaradi 

obmejnega položaja okraja proti Jugoslaviji. 

Do septembra 1945 je 138, britanska pehotna brigada nadzorovala oba omenjena 

okraja, nadomestila jo je v radgonskem okraju 139. pehotna brigada in v feldbaškem 128 

pehotna brigada. Ta radgonska brigada je bila konec leta 1946 premeščena in se je vrnila 

zopet 138. brigada, a se je tudi ta v začetku leta 1948 umaknila na Koroško. Vse te in še druge 

menjave enot so bile izvedene zaradi vojaških, organizacijskih in tudi osebnih vzrokov, saj 

Britanci niso želeli, da bi se osebje teh enot preveč povezovale z domačini in da bi njihovi 

odnosi postajali preveč osebni. 

Sestani del britanske armade je bila tudi njena vojaška tajna služba FSS (Field 

Security Sections), ki je imela osnovno nalogo, da je varovala tim, zaprto območje v okraju 

ter zasliševala prijete osebe, ki so prihajale čez mejo. V radgonskem okraju je delovala sekcija 

FSS- 96, od maja 1946 pa sekcija FSS – 31 ter mobilna sekcija FSS 313. V celotnem obdobju 

do 1950 je FSS bila odločilna vojaško-obveščevalna sila v radgonskem okraju in so vsi prijeti 

ilegalci šli skozi njena zasliševanja in taborišči Strass in Wagna pri Lipnici. 

Že omenjeno tim zaprto območje PFZ (Prohibited Frontier Zone), ki je formalno 

obsegalo le 10 km pas v notranjost od mejne reke Mure, v praksi pa še globje,.z kar 71 

občinami od 78 v radgonskem okraju. Za prebivalstvo je to predstavljalo velik, problem, 

glede gibanja prebivalstva, kar se ni bistveno spremenilo tudi v začetku leta 1948, ko so 

britanske zasedbene sile predale kontrolo v zaprtem območju avstrijskim organom. V okraju 

je bilo v jeseni 1946 že 9 žandarmerijskih postaj z domačimi uslužbenci, ki pa so morali 

prestati posebno preverjanje v zvezi z. denacifikacijo. 

Kljub umiku jugoslovanskih enot iz radgonskega okraja v juliju 1945 je Jugoslavija še 

vedno imela teritorialne zahteve tudi po tem ozemlju, kar je še februarja 1946 in 1947 

zahtevala od zmagovalcev druge svetovne vojne, da se naj revidira določena meja iz St. 

Germaina iz leta 1919. Lokalna politika in vasi v tim. Radgonskem kotu so se na te zahteve 
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odločno odzvale in protestirale pri Britancih in ZDA. Šele v času, ko je Jugoslavija bila 

zaposlena z zaostritvijo odnosov s Sovjetsko zvezo (Informbiro) se je pokazalo, da te 

teritorialne zahteve nimajo več realnih možnosti za uspeh, vendar pa je 7. člen Avstrijske 

državne pogodbe (1955) vključeval tudi štajerske Slovence.  

Eden največjih problemov za okraj Radkersburg/Radgona so bili begunci, ki so bežali 

pred koncem vojne in v prvih trdnih po njenem koncu pred sovjetsko, bolgarsko in 

jugoslovansko vojsko, njihov cilj pa je bil, da bi uspeli priti v britanski ali ameriški del 

zasedene in razdeljene Avstrije, saj je praviloma večina želela potovati še naprej v Nemčijo 

ali prekomorske države. Britanci so begunce nameščali v zbirni taborišči Strass in Wagna pri 

Leibnizu/Lipnici, ko je bilo v okraju konec leta 1946 še kar 4376 registriranih a se je ta 

številka v letu 1948 zmanjšala pod 3.000 beguncev. 

Britanci so dovolili vzpostavitev lokalne oblasti; okrajno glavarstvo je imelo najprej 

sedež v Murecku/Cmureku v oktobru 1945 pa že v Radkersburgu/Radgoni. Dotedanje 

britansko » pokroviteljstvo » se je začelo spreminjati v » svetovanje », saj so Britanci začeli 

konstantno zmanjševati tudi svoje zasedbene sile in so si pridržali le pristojnosti s področja 

policije, izdajanja potnih listin in izvajanja denacifikacije. 

V zasedbeni coni so takoj začele delovati politične stranke. Za njihovo ustanovitev in 

delovanje je bilo potrebno britanskim zasedbenim silam predložiti imena in naslove 

strankarskih funkcionarjev in program stranke ter omogočiti javne strankarska srečanja in jih 

vsaj en teden vnaprej tudi napovedati. Ustanovljene so bile tri stranke: ÖVP (Avstrijska 

ljudska stranka), SPÖ (Socialistična stranka) in KPÖ (komunistična stranka Avstrije). Stranke 

so se pripravljale na prve volitve, ki so bile razpisane za november 1945 (za zvezni parlament, 

deželne zbore in za dunajski občinski svet). Nesporni zmagovalec v mestu 

Radkersburg/Radgona je postala ljudska stranka z 63,1 %, sledila ji je socialistična stranka z 

36,4 %, komunisti so dobili le 0, 5 % glasov. 

Na podlagi rezultatov novembrskih volitev so bili šele čez pol leta oblikovani tudi 

občinski sveti, saj ni bilo direktnih volitev za občinske svete..Rezultati novembrskih volitev 

so pomenili poseben ključ za razdelitev mest v občinskih svetih. V Radkersburgu/Radgoni je 

bil sicer že takoj po jugoslovanski zasedbi od nje za župana imenovan dr. Felix Kodolitsch. 

Po britanski zasedbi so le-ti reducirali občinske svete in je tako občinski svet v 

Radkersburgu/Radgoni imel župana in 4 člane. Januarja 1946 se je svet smel povečati na 12 

članov (7 članov iz ljudske in 4 iz socialistične stranke) ter neodvisni župan. Čez leto dni je 

župana nasledil Karl Schrampf, ki pa je v juliju 1947 odstopil ter je za novega župana bil 

izvoljen posestnik Karl Pratscher.. V okraju Radkersburg/Radgona je bilo v 78 občinah 708 
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občinskih svetnikov, od tega kar 95 % iz ljudske, ostanek pa iz socialistične stranke. Vsi so si 

pa morali pridobiti britansko soglasje na podlagi izdanega pozitivnega certifikata o 

neomadeževanosti z nacistično preteklotjo. Zastopanost žensk med občinskimi svetniki je bila 

skorajda simbolična, le 8 v radgonskem in 4 v sosednjem okraju Feldbach. 

Britanci so takoj po zasedbi vzpostavili poseben sodni sistem. Britanci so, predvsem v 

letu 1945 in 1946, kontrolirali tudi vse postopke in sklepe avstrijskih sodišč, za se pa so si 

pridržali delovanje vojaških sodišč, ki so pa imela zelo širok spekter svojega delovanja. FSS 

je iskala še vedno veliko članov SD (Sicherheitsdienst), nekdanje pučiste in vodilne člane HJ 

(Hitlerjugend). 

Britanci so izvajali denacifikacijo in pri tem bili relativno uspešni in ne vedno najbolj 

dosledni, čeprav so se naslanjali tudi na lokalno okolje, ko so ustanovili v okraju tim. 

Denacifikacijski komite.  

Dosledneje se je denacifikacija izvajala v šolstvu, ko so 1946 odstranili iz šol kar 30 

učiteljev, v letu 1947 pa je bilo še vedno 73 učiteljev bolj ali manj politično obremenjenih. Po 

izvedenih preverjanjih in denacifikaciji je bilo sicer v letu 1948 vrnjenih nekaj učiteljev nazaj 

na šole ali so pa bili premeščeni. V mestu Radkersburg/Radgona sta bili le dve ljudski šoli, 

mestna in okoliška, ter glavna šola. V celotnem okraju je bilo konec šolskega leta 1945/1946 

le 16 ljudskih in 2 glavni šoli s skupaj 4017 učenci. Število učencev se je konec oktobra 1947 

povečalo na 4895 a bilo julija naslednjega leta zopet manjše (3903). Šole so bile nasplošno v 

zelo slabem stanju, potrebne temeljitih obnov, primanjkovalo je tudi učil, za učence pa šolskih 

potrebščin. Mnogi učenci so dobivali pomoč v hrani, obutvi in šolskih potrebščinah od 

britanskega Rdečega križa (BRC), iz Švice in od Organizacije združenih narodov (OZN).. 

Zdravstvena služba v okraju se je po britanski zasedbi organizirala popolnoma na 

novo;le 8 zdravnikov je bilo aktivnih, poleg njih pa še en zobozdravnik in trije dentisti. 

Deželna bolnica v mestu je bila ob koncu vojne zelo poškodovana in so jo šele v začetku leta 

1948 začeli opremljati za kirurški in infekcijski oddelek. Bolezni,ki so prevladovale v okraju, 

so bile predvsem posledica vojne in slabih življenjskih pogojev v prvih povojnih letih. 

Kmetijske površine v okraju so bile zelo upostošene ob zaključnih vojaških operacijah 

druge svetovne vojne. Zelo je upadel stalež živine in ni bilo zadostne veterinarske službe. Na 

kmečkih posestvih je primanjkovalo, predvsem moške, delovne sile, ki so jo britanske vojaške 

oblasti deloma nadomeščale s pošiljanjem beguncev iz taborišč v Strassu in Wagni pri 

Leibnizu/Lipnici. 

Prav zaradi velikega medvojnega razdejanja so v okraju britanske oblasti organizirale 

posebej nadzorovano preskrbo prebivalstva. Delovali so občinski in okrajni razdeljevalni 
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uradi, ki so organizirali izdajanje živilskih kart in drugih nakaznic. Od aprila 1946 do sredine 

1947 je avstrijska vlada, skupaj s programom UNRRA( United Nations and Rehabilition 

Administration = Uprava Organizacije združenih narodov za obnovo in razvoj) prevzela 

oskrbo prebivalstva. Kmetje so bili dve leti, 1946 in 1947, zadolženi za obvezno oddajo 

kmetijskih pridelkov, ki je bila namenjena predvsem mestnemu prebivalstvu Gradca in 

Dunaja. Med mestom Radkersburg/Radgona in okolico je bilo tudi živahna, sicer strogo 

prepovedana, menjalna trgovina (tim. » Rucksackverkehr «). 

Tri delujoče opekarne v okraju so morale kar 80 % svojih izdelkov pošiljati za obnovo 

Gradca in Dunaja,kar pa je pri domačem prebivalstvu vzbujalo nezadovoljstvo, saj je bilo 

povpraševanje za opeko, zaradi velikega medvojnega razdejanja stavb, zelo veliko.za 

gradbeništvo je bilo pomembno ponovno odprtje kamnoloma v Klöchu, a je proizvodnja 

dosegla le dobro polovico načrtovanih količin do konca leta 1946. V infrastrukturi je bilo 

potrebno skorajda v celoti obnoviti železniško omrežje, a so se po delni obnovi le-tega 

srečevali z pomanjkanjem premoga za parne lokomotive.. Z avtobusi so delno povezali 

okrajno središče z okolico in večjimi kraji (Gradec, Feldbach, Fehring, Mureck/Cmurek). 

Zelo počasi se je obnavljalo tudi telefonsko in poštno omrežje, najprej za potrebe 

žandarmerijskih postaj ter občinskih in okrajnih uradov. 

Domače, predvsem podeželsko, prebivalstvo v okraju, se je ukvarjalo tudi s 

prekupčevanjem (podeželje – mesto), ilegalnim klanjem živine, skrivanjem kmetijskih 

pridelkov in tihotapstvom. 

Prav slednje je bilo zelo razširjeno v Radgonskem kotu med domačini in 

organiziranimi tihotapci iz Prekmurja in iz gornjeradgonskega okraja.  

Najodločilnejšo vlogo v celotnem obdobju (1945-1950) je v gornjeradgonskem okraju 

imela komunistična partija, ki je vodila ter nadzirala vse segmenta življenja in dela, posebej še 

v upravi, gospodarstvu in negospodarstvu. 

V obdobju Kraljevine Jugoslavije ter v medvojnem času je KP na gornjeradgonskem 

območju je imela le neznaten vpliv. Medvojno delovanje KP je bilo opaznejše ob koncu 1944 

te 1946.r do konca vojne, ko je deloval tudi SKOJ za radgonski okraj. Predvsem se je 

delovanje KP kazalo pri delovanje OF in njenih odborov v maju 1945. 

Po vzpostavitvi okraja Radgona oz. Gornja Radgona sta se povezala OK in OZNA oz. 

pozneje Uprava državne varnosti (UDV oz. UDBA), saj je bil vsakokratni vodja te službe, 

pooblaščenec UDV, avtomatično član OK. UDV je budno pazila na delovanje članov KP tako 

na terenu kot tudi v samem OK. Razreševala je tudi kadrovske probleme v partiji, predvsem 

na območju Apaške doline po naselitvi kolonistov spomladi 1946. 
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Prvi sekretar OK KPS Gornja Radgona v letu 1945 je bil Jože Rajšter- Marjan z le 

štirimi člani, a se je kmalu komite še številčno razširil. Organizirana je bila tudi agitprop 

komisija OK se je v tem letu ukvarjal z organizacijo partijskega članstva in pripravami na 

volitve v ustavodajno skupščino. 

V začetku leta 1946 je postal novi okrajni partijski sekretar Janez Vitkovič. Po zmagi 

na volitvah v konstituanto je sekretar, pri analizi volitev v okraju šele v sredini marca 1946, 

ponosno povedal, da je partija na oblasti ter da se naj komunisti zavedajo da so avantgarda. A 

je tudi priznal, da je partija na celotnem Štajerskem v bistvu dobila nezaupnico, saj so bili 

rezultati izredno slabi za nov režim.. 

Avgusta 1946 je prišlo zopet do zamenjave sekretarja OK, novi je postal Stanislav 

Škof – Tihomir. Izvedene so bile številne spremembe v članstvu OK, po partijskih celicah na 

terenu in v več KLO ter v OLO. Spomladi 1947 se je OK ukvarjal največ s svojimi lastnimi 

organizacijskimi in kadrovskimi problemi in ga je zato obiskal celo inštruktor CK KPS, v 

jeseni 1947 pa še član plenuma CK KPS.(Viktor Avbelj).ter ob koncu leta še Boris Kraigher, 

minister za notranje zadeve LRS. Konec oktobra 1948 je bilo ustanovljeno novo partijsko 

telo, - Biro okrajnega komiteja, Zlato Pavlica pa je postal novi sekretar OK KPS Gornja. 

Radgona ta je zadal članom OK zelo konkretne zadolžitve ter izvedel več kadrovskih menjav 

v raznih partijskih organih. Zlato Pavlica je tudi postal predsednik IO OLO.  

V sredini oktobra 1949 je Pavlico zamenjal, na mestu sekretarja OK KPS, Peter 

Kociper, že sicer član komiteja, ki je vodil nov, kar 19 članski OK. Za svoje delo, v preteklem 

letu 1949, je bil OK pohvaljen ob obisku članov ObK KPS iz Maribora in člana CK KPS iz 

Ljubljane januarja 1951. 

V februarju 1950 je bila, prvič po letu 1945, izvedena revizija poslovanja OK KPS 

Gornja Radgona, ki je pokazala kar nekaj nepravilnosti, v finančnem poslovanju in pri delu 

administracije OK. OK je moral plačati celo simbolično kazen (2 krat po 50 din) Narodni 

banki v Gornji Radgoni 

Najpomembnejši politični dogodek v drugi polovici leta 1950 je bila okrajna partijska 

konferenca OK KPS Gornja Radgona, ki je imel kar 23 članov, vodil pa ga je še vedno Peter 

Kociper. 

Takoj po vzpostavitvi nove oblasti je KP začela s politično akcijo za sprejemanje 

članstva, kandidatov in podmladka oz. SKOJ. V sredini leta 1945 je KP imela v okraju 32 

članov, 18 kandidatov in 23 članov SKOJ v šestih osnovnih organizacijah oz. celicah..Število 

članstva je do avgusta nekoliko upadlo (27 članov in 16 kandidatov, v 9 osnovnih 

organizacijah). V začetku leta 1946 je bilo že 18 osnovnih celic z okrog 110 člani, SKOJ je 
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imel že 114 članov v 14 aktivih. Sredi leta 1946 je bilo 148 članov in 11 kandidatov KP od 

tega kar 85 % v Apaški dolini, kamor je po izselitvi apaških Nemcev s kolonizacijo prišlo tudi 

večje število članov KP. Julija je število članstva ponovno naraslo – 209 članov,28 

kandidatov in 104 v SKOJ. Vzporedno s sprejemanjem v KP je tekla tudi zelo intenzivna 

akcija vpisovanja ljudi v OF, kamor so do julija 1946 vpisali že okrog 11.000 ljudi, kar je 

pomenilo 85 % volilnih upravičencev v okraju. V jeseni 1946 je KP zašla v manjšo krizo, ki 

se je kazala predvsem na ideološkem in organizacijskem področju.  

V začetku leta 1947 je imela partija 183 članov, 40 kandidatov in 213 članov v SKOJ 

a je imela KP še vedno precej težav prav na apaškem območju. Tu so se že pojavljali tudi 

negativni odkloni med članstvom v osnovnih partijskih organizacijah. V aprilu 1947 je štela 

KP v okraju že 243 članov. V posameznih partijskih celicah je OK kaznoval (opomini in 

izključitve) članstvo skozi celotno leto. Konec leta 1947 je bilo že v 27 celicah 239 članov in 

92 kandidatov, februarja 1948 pa v 38 celicah 238 članov in 78 kandidatov.. Do sredine leta 

1948 je bilo sprejetih še 116 novih članov KP.  

Konec leta 1948 je KP zašla v krizo, vzrok zanjo pa je OK videl predvsem v 

informbirojevski situaciji v državi. V KP v okraju se je izvedla čistka, saj je bilo v tem letu že 

kar 75 članov kaznovanih od tega kar 22 izključenih. 

Socialni sestav 482 članov, poleti 1949, je pokazal, da je bilo v 42 osnovnih celicah 

kar 43 % med njimi zadružnikov, 33 % delavcev, le 12 % kmetov in 12 % intelektualcev.  

Spomladi 1950 je KP štela že 500 članov in 156 kandidatov, a je le okoli 60 % članov 

imelo urejeno partijsko dokumentacijo. V juniju 1950 je število članstva naraslo na 522 

članov in 146 kandidatov oz. skupaj 668 oseb, oktobra pa že na 549 članov in 126 

kandidatov.. 

Najodmevnejša partijska kazen je maja 1950 doletela Ivana Štrafelo - Dona, ki je bil iz 

KP izključen zaradi odkritega delovanja proti oblasti in bil sodno kaznovan na prestajanja 

kazni na Golem otoku.  

OK je v juniju 1948 obravnaval priprave v okraju na V. kongres KPJ ter zadolžil vso 

članstvo, da se naj seznani z vsebinami referatov na tem kongresu. Zlato Pavlica, 

novoizvoljeni sekretar OK KPS Gornji Radgona, je napovedal oster boj proti vsem članom 

KP, ki so ali bodo skrenili iz politične linije KPJ v njenem boju proti resoluciji informbiroja. 

Organizirani so bili študijski krožki v partijskih celicah in okrepljena dejavnost okrajne 

agitprop komisije. V sredini oktobra 1948 je Alojz Gašper, tedanji pooblaščenec UDV na 

okrajni partijski konferenci, podal varnostno oceno v okraju, v kateri je nanizal vse glavne 

značilnosti dela UDV ter opozoril na posebno vlogo, ki jo ima radgonski okraj, ker je 
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obmejni. Pri tem je opozoril na dejavnost tim. band, ilegalno prehajanje meje, tihotapstvo in 

nevarnosti iz vzhoda z informbirojem. 

Ko je v maju 1950 bila izvedena aretacija Ivana Štrafele – Dona, ga je OK KPS 

Gornja Radgona zasliševal ponoči, 25. maja 1950, kar 3,5 ure. Obtoženi Štrafela je vztrajno 

zagovarjal očitane mu nepravilnosti iz obtožnice, ki jo je predstavil Alojz Gašper. V jeseni 

1950 je bil Ivan Štrafela- Don na okrožnem sodišču v Mariboru obsojen na osem let zapora na 

Golem otoku, kjer pa je prestal le 5 let in bil nato izpuščen. 

OK KPS Gornja Radgona je imel presenetljivo dokaj pasiven odnos do mladine, vsaj 

do konca leta 1946, ko v njegovih dokumentih ne zasledimo mladinske organizacije. Kar 

naenkrat se prav na začetku leta 1947 pojavi kar 61 odborov Ljudske mladine Slovenije 

(LMS), ki so bili organizirani v Okrajnem komiteju LMS (OK LMS). Partija je po navodilih 

centrale iz Ljubljane v jeseni 1948 začela proces združevanja LMS in SKOJ. Partija je LMS 

zadolžila tudi ob volitvah  

v odbore OF v okraju. Janez Elbl, sekretar OK LMS je bil vključen v OK KPS Gornja 

Radgona, ki ga je OK nenehno opozarjal, da mora zagotavljati zadostno število brigadirjev za 

razne delovne akcije, v okraju, republiki in po državi. Kot nekak podmladek LMS so bili 

pionirski odredi, v letu 1949 jih je bilo že 15. Partija je z njihovim organiziranjem dosegla 

z,manjšanje obiskovanja verouka, kar si je štela kot velik uspeh pri delu z mladimi. Na OK 

LMS so bile v začetku leta 1950 odkrite finančne nepravilnosti in je OK KPS zahteval 

natančen komisijski pregled delovanja OK LMS. V okraju je bilo v začetku leta 1950 

organiziranih le 35 % vseh mladih, v 20 vaseh pa še sploh ni bilo mladinskih aktivov. Tudi 

Jože Filipan, novi sekretar OK LMS, je bil aprila 1950 kooptiran v OK KP. Do poletja se je 

povečalo število mladinskih aktivov na 57 a še vedno daleč do načrtovanih 87 aktivov. 

Kot pravi podmladek KP je deloval v okraju SKOJ, ki je imel v sredini 1945 le 23 

članov v 16 terenskih organizacijah, v avgustu pa že 60 članov. Okrajni komite SKOJ (OK 

SKOJ) je vodila Rezka Iljaž, trgovska pomočnica. V letu 1946 sta SKOJ vodila Pepca Rajh, 

ko je imel že 114 članov in od poletja Milan Klemenčič. Konec leta se je OK SKOJ številčno 

povečal iz štirih na sedem članov. V v začetku leta 1947 je SKOJ imel že 213 članov, čez tri 

mesece pa le 208. Taki upadi števila članov SKOJ so bili v vseh predstavljenih letih, saj so 

posamezni skojevci bili sprejeti v članstvo odraslih članov KP. Najštevilnejši aktiv SKOJ je 

bil v tem času v Žepovcih z 32 člani. Poleti 1947 je bila sekretarka OK SKOJ Justika Kolarič, 

ki je morala poskrbeti za odhod brigadirjev na delovne akcije po Sloveniji in v Bosno in 

Hercegovino. V jeseni 1947 je število članstva naraslo že na 281 v 26 organizacijah a konec 

leta upadlo na 214. spet pa poraslo do sredine julija 1948, ko jih je bilo v 35 skupinah že 327. 
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V septembru 1948, po konferenci sekretarjev OK na CK KPS v Ljubljani, je bila dana 

naloga, da se naj združita SKOJ in LMS zaradi večje učinkovitosti dela na terenu. Tako se je 

formalno končala dejavnost SKOJ, ki je poslej deloval v LMS in posredno še v KP. 

V predstavljenem obdobju 1945 – 1950 so bile aktivne tudi tri množične organizacije ( 

OF, AFŽ in ZB NOV). Posebnost delovanja OF do proglasitve republike novembra 1945 je 

bila v enačenju imen KP in OF kar je bila nedvomno taktična poteza novega režima, ki je 

poudarjal vlogo OF, kot najširše organizacije v njegovem političnem delovanj. Tako je bilo v 

septembru 1945 sestavljen 13 članski Okrajni odbor OF z Jožetom Rajšterjem na čelu, ki pa je 

bil istočasno tudi sekretar OK KPS Gornja Radgona. 

V okraju je bilo razdeljenih okoli 13.000 prijavnic za vpis prebivalcev v OF a je bil 

odmev dokaj skromen, saj je bilo vrnjenih le okrog 3.000 prijavnic. Šele v drugi polovici leta 

1946 je bilo število članov OF že okoli 11.000 oz. 80 % volilnih upravičencev v okraju. V 

pozni jeseni 1947 je organizacija OF imela že 12 531 članov v 66 krajevnih odborih OF (KO 

OF). Poleti 1948 je znašala članarina v OF povprečno 3 din a je K KPS Gornja Radgona 

smatral, da jo je potrebno dvigniti na 6 din. V oktobru 1949 je bilo v OF vpisanih že 13420 

članov od 17128 volilnih upravičencev.V tem času je bilo postavljeno novo vodstvo OO OF- 

sekretar je postal Bela Roudi, kateremu je uspelo, da je bilo v OF že 81 % volivcev, dvignila 

pa se je tudi članarina na 5 din. V poletju 1950 je postal novi sekretar OO OF Janez Elbl, ki 

ga je po premestitvi na drugo delovno mesto v septembru nasledil Milan Klemenčič. 

V jeseni 1945 je imela AFŽ organiziran desetčlanski OO AFŽ, ki ga je vodila Anica 

Štampar (kmečka hči).. V letu 1946 je bila sekretarka Mimika Ploj. OK KPS Gornja Radgona 

je zadolžil za povezovanje z AFŽ Marijo Levar, članico OK KPS. V sredini oktobra 1949 je 

bila Julka Žalec kot predsednica OO AFŽ izvoljena za članico OK KPS Gornja Radgona. OK 

KPS je AFŽ velikokrat ostro kritiziral in podcenjevalno ocenjeval njene aktivnosti, ko je npr. 

volilna udeležba v 56 odborih AFŽ v okraju, poleti 1950, bila le od 30 – 60 %.  

Tudi ZB NOV srečamo v dokumentih OK KPS Gornja Radgona šele v začetku leta 

1947, to je leto dni po skrbno organizirani in izvedeni kolonizaciji v Apaški dolini. OK KPS 

Gornja Radgona je zelo kritično ocenil februarja 1947 partizanske borce v okraju, češ da 

nimajo zadostne politične in ideološke podlage. Novembra 1947 je bilo v Zvezi borcev 

vpisanih že okoli 500 članov a se njen politični vpliv ni temu primerno zadostno čutil. V 

sredini leta 1949 je postal novi okrajni sekretar ZB Julij Galičič,nosilec partizanske 

spomenice iz leta 1941 in član KP. OK KPS Gornja Radgona je tudi do ZB NOV imel 

pokroviteljski odnos in vplival na kadrovanje v njej, sama organizacija pa ni mogla dovolj 

kazati svojega vpliva kljub številčnosti članstva, predvsem med kolonisti v Apaški dolini. 
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Eno od najpomembnejših področij, s katerim se je OK KPS Gornja Radgona ukvarjal 

v vsem predstavljenem obdobju, so bile volitve. Niz volitev so predstavljale volitve v odbore 

OF, NOO oz. KLO OLO, v republiško in zvezno skupščino. 

Poleti 1947 je bila OF organizirana v 66 odborih OF. Za napovedane volitve v KLO, 

ki so nadomestili prejšnje KNOO, je OK KP odkrito napovedal, da bodo kandidatne liste 

postavljali člani komiteja z aktivisti, pa tudi volilne komisije bodo sestavljali člani komiteja, 

kar se je potem oktobra tudi dejansko zgodilo. Okrajni teren je bil za volitve razdeljen na 

devet območij, člani OK KPS Gornja Radgona pa so bili zadolženi za predvolilno politično 

delo. Rezultate volitev je OK KP ocenil le formalno za dobre. V KLO je bilo od novih 331 

odbornikov le 51 članov ali kandidatov KP, iz vrst mladine pa izvoljenih le 5. Za te volitve 

marca 1949 v KO OF in v jeseni za KLO je OK KPS posegel odločneje, postavil tudi 

zahtevano žensko kvoto kandidatk (ena tretjina). Sprejeto je bilo merilo za kadrovsko zasedbo 

mest v delovanju KLO glede na število prebivalcev v posameznem KLO. Ob koncu leta je 

OK KPS Gornja Radgona analiziral rezultate volitev v KLO in ocenil, da je KP situacijo na 

dan volitev v okraju popolnoma obvladovala. Ko je v začetku leta 1950 OK KPS Gornja 

Radgona natančneje analiziral te volitve v KLO je bil kritičen, ker je kar 25 % komunističnih 

kandidatov izpadlo na volitvah. >posebej je bil kritičen do velikega števila volilnih kroglic v 

tim. črni skrinjici..Za nove volitve v odbore OF, napovedane za november 1950 je partija 

zahtevala, da rezultat na volitvah ne sme biti izpod 90 % , je pa potem rezultate dokaj 

formalno obravnaval. 

Po volitvah v konstituanto je prejšnji OO OF dokaj sameval v političnem delu. OK 

KPS Gornja Radgona je namreč julija 1946 zahteval, da se za predsednika okrajnega NOO oz. 

OLO izvoli Franca Levarja, kmeta in kolonista iz Gornje Radgone a se je pri tem zadeva 

politično zapletla. Za nove volitve v OLO spomladi 1948 se je OK KPS temeljito pripravil in 

šel v predvolilne akcije ( napoved gradnje 20 novih zadružnih domov, boj proti kulaški 

reakciji na vasi in katoliški cerkvi itd.) za izvolitev 50 odbornikov na 104 voliščih. Rezultate 

volitev je OK ocenil kot zadovoljive..Za okrajno skupščino je bila predlagana lista 14 

kandidatov, kjer je bil za predsednika IO OLO Gornja Radgona predlagan Stanislav Škof, 

sekretar OK KPS Gornja Radgona..Rezultate volitev je OK komentiral dokaj splošno in 

pripomnil, da so bile volitve za odbore OF boljše kot pa za okrajno skupščino. Po novih 

volitvah marca 1949 je bila struktura 50 izvoljenih odbornikov dokaj pestra, večino je 

predstavljalo 21 delavcev in 15 malih kmetov. Izmed vseh odbornikov jih je bilo kar 31 oz. 61 

% članov KP..OK KPS Gornja Radgona je bilo sklenjeno, da bo novi OLO vodil v jeseni 

1949 Peter Kociper, ki je tedaj že bil tudi sekretar OK KPS Gornja Radgona, z ekipo 11 
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poverjenikov za različna področja dela v okrajni upravi. V maju 1950 je bila predlagana in 

pozneje z manjšimi spremembami tudi izvedena nova organizacijska shema OLO.. Upravni 

aparat je štel kar 146 zaposlenih, predsednik IO OLO pa je postal Branko Zadravec. V 

oktobru 1950 je sledilo korenito zmanjšanje števila zaposlenih v okrajni upravi, za kar 65 % 

.na le 79 zaposlenih. Po novih volitvah, decembra 1950, se je OLO povečal na 78 odbornikov, 

kjer pa so prevladovali mali in srednji kmetje ter poljski delavci in kmetje zadružniki. Med 

izvoljenimi na teh je bilo 33 članov in kandidat KP. 

Za jesenske volitve 1946 v republiško skupščino je bil radgonski okraj razdeljen na tri 

volilne enote z 54 volišči. OK KPS Gornja Radgona je prevzel celotne priprave za izvedbo 

volitev; postavljen je bila okrajna državna volilna komisija. Po dokončni odločitvi, da bosta le 

dve volilni enoti, sta bilia postavljena v vsaki enoti kandidata, Janko Stranjšak in Rudi 

Pušenjak ter Edvard Kocbek in Franc Korošak ter njihovi namestniki. Po spremembah pri 

imenovanjih kandidatov je na volitvah bilo izvoljen kmet Franc Korošak in ne od OK KPS 

forsirani kandidat Ivan Nemec. Da je končno zmagal Korošak je bila potrebna celo 

intervencija republiške volilne komisije,ki je razveljavila od okrajne volilne komisije 

objavljeno zmago Nemca. Posledic za nevestno oziroma potvorjeno delo komisije ni bilo 

nobenih razen nasprotno,da so sledile kadrovske menjave, grožnje in čistke pri tistih ljudeh, ki 

so glasovali za dokončnega zmagovalca Korošaka. 

Novembrske volitve v ustavodajno skupščino (11.11.1945) je OK KPS Gornja 

Radgona označil kot nov dokaz demokratičnosti, ker bo na voliščih še tudi tim. skrinjica brez 

liste.. Šele konec marca 1946 je OK KPS priznal, da je KP na teh volitvah na Štajerskem 

dobila v bistvu nezaupnico, saj so bili rezultati zanjo izredno slabi. Šele v poznejših 

dokumentih OK KPS Gornja Radgona in UDV za gornjeradgonski okraj je odkrito priznano, 

da so bili rezultati v okraju popravljeni v korist režimske liste, ko so se volilne kroglice na 

voliščih množično presipale v režimske skrinjice. Za spomladanske državne volitve 1950 si je 

OK KPS Gornja Radgona, glede na slabe izkušnje iz novembrskih volitev 1945, zadal nalogo, 

da je treba ljudem na terenu bolj prisluhniti in jim prikazati da se gradi socializem. Določena 

je bila volilna enota, sestavljena iz gornjeradgonskega in ljutomerskega političnega okraja, pri 

čemer je bilo dogovorjeno, da bo kandidat iz ljutomerskega okraja (Štrucelj,predsednik 

Vinarsko obdelovalne zadruge (VINOZ) Vinski Vrh), njegov namestnik pa iz 

gornjeradgonskega.okraja (Mahne, predsednik KOZA Apače).. K predvolilnim aktivnostim so 

bile pritegnjene vse množične organizacije ( OF, LMS, AFŽ, ZB NOV, sindikati in gasilci)., 

na terenu pa so bili izvedeni številni predvolilni sestanki. OK KPS je aprila 1950, ob analizi 

rezultatov volitev spet priznal manipulacije z volilnimi kroglicami in o teh nepravilnostih ni 
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obvestil nikogar. Za največjega krivca za slabe rezultate na volitvah je zopet obsodil » 

sovražno delovanje » katoliške cerkve. 

OK KPS Gornja Radgona je v jeseni 1945 analiziral politični položaj v okraju in za 

območje okrog Sv. Benedikta, Sv. Ane in Marije Snežne ocenil, da tam deluje katoliška 

cerkev najbolj proti novemu režimu. Tudi razprava dr. Jožeta Potrča, ki ga je na sestanek OK 

KPS v Radgono poslal okrožni komite KPS Maribor, je bila ostro naperjena proti katoliški 

cerkvi. V jeseni 1946 je partija na vse mogoče načine hotela preprečevati branje pastirskega 

pisma škofa Anona Vovka iz začetka leta 1946 po cerkvah v okraju, kar ji je uspelo le delno, 

ko vsi duhovniki niso brali te omenjene okrožnice v celoti. Katoliško cerkev je partija 

omejevala pri poučevanju verouka v osnovnih šolah, ko oblasti niso izdajale dovoljenj, če ni 

bil župnik določene župnije član OF, vključen v Ciril-Metodovo družbo ali celo sodelavec 

UDV. Katoliško cerkev sta UDV in OK KPS Gornja Radgona povezovala tudi z ilegalnimi 

skupinami v okraju, češ, da jim le-ta daje moralno in drugo podporo, predvsem na območju 

Sv. Benedikta, Sv. Ane in Sv. Jurija ob Ščavnici, ki jih je označil za klerikalna gnezdišča. 

Pred vsakimi volitvami je OK KPS postal pozoren na povečane aktivnosti katoliške cerkve in 

predvsem na vplivanje volivcev. Kritika katoliške cerkve je nekoliko pojenjala v času 

informbirojevske situacije. Partija je cerkev obtoževala,da kmete vzpodbuja k raznim 

bojkotom pri obvezni oddaji pridelkov, neplačevanju davkov in odločitvami za črno skrinjico 

na volitvah. Kljub dejstvu, da je partiji uspelo vključiti veliko duhovščine v OF in Ciril - 

Metodovo društvo ter vsaj po enega duhovnika iz vsake župnije v okraju v UDV kot 

sodelavca, partija cerkvi kot organizaciji, in celo sodelavcem UDV iz njenih vrst, ni zaupala. 

OK KPS Gornja Radgona pa je bil zelo kritičen tudi do svojega članstva, ker še mnogi, tudi 

učitelji, niso razčistili s svojim verskim nazorom, kar je negativno vplivalo na partijsko 

članstvo v okraju. 

OK KPS Gornja Radgona se je s problematiko ilegalnih skupin, ki jih je imenoval 

praviloma bande ali tolpe, ukvarjal relativno zelo malo. Ker je bil v OK po funkciji tudi vedno 

pooblaščenec UDV Gornja Radgona je OK bil informiran o delovanju teh skupin. Še poleti 

1945 so se potikale razne skupine po gozdovih v okraju, v okolici Negove in Sv. Jurija o 

Ščavnici (Roškarjeva tolpa).V okraju sta bili poleti 1946 uničeni dve bandi, s pomočjo UDV 

in KNOJ. Aktivnost band se je povečala v obdobju, ko so v okraju potekale aktivnosti pred 

volitvami v slovensko ustavodajno skupščino, jeseni 1947. UDV je zahtevala tesno 

sodelovanje in podporo OK predvsem zaradi državne meje z Avstrijo, odkoder so bile poslane 

sovražne parole in tudi posamezniki, ki so v okraju delovali v bandah. UDV je ugotavljala da 

se bande organizirajo na prav prikrit način, saj njeni člani delujejo praviloma le ponoči, po 
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akcijah se vračajo na svoje domove, podnevi pa delajo na domačih kmečkih ali celo 

zadružnih.posestvih. Za skoraj celo leto 

,do novembra 1948, se v OK ni razpravljalo o bandah, saj se je OK ukvarjal bolj s 

problematiko informbirojevske gornje in z že zadanimi močnimi udarci bandam na terenu. 

Dejavnost band in razširjanje sovražnih parol se je okrepila zopet v začetku leta 1950 ob 

začetku predvolilne kampanje za volitve v zvezno skupščino. UDV in OK KPS Gornja 

Radgona sta v vsem predstavljenem obdobju ocenjevala, da je najbolj reakcionarno območje 

v okraju okoli Sv. Jurija ob Ščavnici, Ivajnc, Grabonoša, Sv. Ane, Sv. Benedikta ter Hrastje 

Mote., oz. na izrazito kmečkem območju. 

OK KPS Gornja Radgona je po izselitvi apaških Nemcev (januar 1946) in s istočasno 

kolonizacijo na tem območju bil postavljen pred nove naloge v kmetijstvu. Že v jeseni so se 

pojavljali prvi odpori ob pritiskih oblasti za vključevanje kmetov- kolonistov v zadruge. 

Njihove ohišnice so bile zmanjšane na največ 25 arov površine. Nekateri razočarani kolonisti 

so nenapovedano zapustili posesti in sae vrnili v svoje prejšnje kraje, nadomestili pa so jih 

novi, predvsem iz Primorske. 

OK se je posebej skrbno ukvarjal z vzpostavljanjem večjih gospodarskih subjektov v 

kmetijski dejavnosti; okrajna klavnica v Gornji Radgoni na osnovah nacionalizirane Ritonjeve 

klavnice, okrajni magazin, organiziranje NAPROZ, KOZ, opekarna in žaga v Gornji Radgoni, 

itd.  

OK je konec novembra 1946 izdal direktivo, da se mora v okraju zbrati okoli 250 

vagonov krompirja, kar je izpeljal z premišljeno akcijo presenečenja za kmete, kar je ponovil 

naslednje leto z naročeno zaplembo krompirja, za kar je aktiviral 24 ljudi. V pozni jeseni 1947 

je bila imenovana posebna zadružna komisija, ki jo je vodil Stanislav Škof, sekretar OK KPS 

Radgona. OK je izvajal tudi gradnjo zadružnih domov, ki pa ni potekala tako uspešno kot je 

bilo načrtovano. Pred volitvami v OLO so jih začeli graditi 20, za celotno leto 1948 pa je bilo 

načrtovano vzpostaviti 30 – 40 kmetijskih zadrug, do pomladi tega leta je bilo v okraju 10 

zadrug (6 kmetijskih,3 vinogradniške in ena mešana).a julija že 39.  

OK se je zavzel za dosledno izterjavo neplačanih davkov, predvsem pri večjih kmetih, 

ki so jih imenovali kulaki, spomladi pa je bilo izvršenih že tudi 189 rubežev posesti in 

premoženja. Da bi bile partijske celice na vasi uspešnejše je OK KPS Gornja Radgona sklenil, 

da se naj združijo vaške in zadružne celice.. OK je namreč v celoti nadziral in vodil 

zadružništvo in pri tem ni kazal zanimanja za vključevanje večjih kmetov v zadruge ker se je 

bal, da bi le - ti prevzeli odločilno vlogo v zadrugah. Spomladi 1949 je bilo v okraju 8 KOZ in 

3 vinogradniške obdelovalne zadruge (VINOZ)a okrajni plan je predvideval 12 KOZ in eno 
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živinorejsko zadrugo. Pri delovanju so se srečevale z veliki organizacijskimi problemi. slabo 

mehanizacija in pomanjkanjem pogonskih goriv. UDV je OK opozorila, da prisiljevanje ljudi 

za vključevanje v zadruge ni najbolj primerno dejanje in da se zaradi tega pojavljajo odpori 

pri ljudeh. 

Kljub izrazito agrarnemu značaju večine okraja je centralna oblast zahtevala, da OK 

zagotovi delovno silo, kar 6300 oseb, predvsem za industrijo v drugih območjih po Sloveniji. 

Če bi se ta zahteva uresničila, bi to pomenilo skoraj 20 % odliv prebivalstva okraja z vasi, kar 

bi imelo nedvomno nepredvidene posledice. Do decembra 1949 je okraj zagotovil le 1071 

oseb oz. 17 % zahtevane delovne sile za delo v neagrarnem gospodarstvu. 

PK KŠS Gornja Radgona se je na okrajni partijski konferenci (13. oktober 1949) 

pohvalil, da je v okraju 16 KOZ in da ima v svojem članstvu KP kar 218 zadružnikov ter 58 

kmetov, med 50 odborniki v OLO Radgona pa 15 kmetov, 6 zadružnikov in malega kmeta. 

Z nastopom Petra Kocipra, novega sekretarja OK KPS Gornja Radgona, so bile 

izvršene številne kadrovske menjave na področju kmetijskih resorjev v okrajni upravi. Do 

konca leta 1949 so bili novi, številni vstopi v KOZ in novoizvoljenim sekretarjem je OK dal 

vedeti, da bo njihovo uspešnost meril po uspehih graditve socializma na vasi. 

Realizacija plana odkupov v kmetijstvu za leto 1949 je bila zelo nizka; od 10, 6 % pri 

fižolu do le ene 100 % izpolnitve (bela žita), Bili so tudi veliki zaostanki plačevanja kmečkih 

davkov, 130 zamudnikov je bilo kaznovanih s plačilom kazni od 2.000 do 30.000 din. 

Okraj je spomladi 1950 obiskala .zvezna komisija iz Beograda ter pregledala plan in 

realizacijo setve industrijskih rastlin in ugotovila neizpolnjevanje planiranih površin posevkov 

sončnic in sladkorne pese ter realizacijo pri oljni repici in lanu.. 

LRS je v poznem poletju 1950 razpisala že drugo ljudsko posojilo. V radgonskem 

okraju je bil kmetovalec poprečno zadolžen za vplačilo 2.700 din, ostali delavci in uslužbenci 

pa od 1000 do 1200 din. Vpisovanje na terenu je potekalo na 108 vpisnih mestih in pri 40 

krajevnih komisijah. Do sredine avgusta 1950 je bilo vpisanih že 1,7 milijona din, od tega 

največ 772.000 din po vaseh. V začetku septembra je vsota vpisanega posojila narasla že na 

kar 4,2 milijona din pri čemer je npr. 1380 kmetov vpisalo skoraj 1,9 milijona din ter 426 

zadružnikov dobrega pol milijona din. Na konferenci je bilo podano podrobno poročilo o 

stanju v kmetijstvu. Celotna površina okraja je merila 30.663 ha, od tega je bilo kmetijskih 

površin skupaj 21.226 ha (državni sektor 1013 ha, zadružni 2378 ha in privatni 17.330 

ha).Vsa privatna zemlja je pripadala 2771 malim gospodarstvom, 839 srednjim in 1294 tim.« 

brezzemljašem« . Kmetje so imeli tudi največ predpisanega davka ter so posledično tudi bili 

največji dolžniki. Akontacije davkov za leto 1950 so bile povprečno višje za dobrih 9 % glede 
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na prejšnje, 1949 leto. Tudi indeksi produkcije nekaterih kmečkih pridelkov glede na leto 

1949 so nakazovali po devetih mesecih leta 1950 le nekaj čez 54 % planiranih porastov in je 

obstajala realna bojazen,da ne bo dosežena niti produkcija iz prejšnjega leta. Eden od vzrokov 

takih slabih rezultatov je bila nedvomno tudi slaba mehanizacija tako v državnem kot 

zadružnem in privatnem sektorju. Zadružni in državni sektor sta prevladovala le pri 

opremljenosti s traktorji in njihovimi priključki, privatni sektor pa pri mlatilnicah, kosilnih 

strojih in sejalnicah.  

Preskrba prebivalstva je bila ena od zelo zahtevnih nalog s katero se je ukvarjal OK 

KPS Gornja Radgona. Osnova za delovanje trgovine so bili primerno razvito kmetijstvo in 

obrt ter v radgonskem okraju dokaj skromna industrija. V okraju je deloval 1947 okrajni 

magazin za delovanje katerega je bil načrtovan kredit (4,1 milijon din) a do realizacije tega ni 

prišlo a to ni motilo njegovega delovanja. Da je lahko zaživela trgovina je OK KPS Gornja 

Radgona ustanovil upravo odkupov in postavil spomeničarja Jerneja Avseca kot poverjenika 

za trgovino in odkup pri OLO Gornja Radgona, ki ga je v jeseni 1948 zamenjal Ivan Štrafela 

– Don. Člani KOZ so imeli organizirano preskrbo v sedmih poslovalnicah, kjer pa je 

primanjkovala večina blaga za široko potrošnjo še v letu 1949. Preskrba prebivalstva z 

osnovnimi živilskimi potrebščinami je bila organizirana na podlagi tim. živilskih izkaznic ali 

tudi imenovanih kart. Že v letu 1947 je bila od oblasti postavljena zahteva, da se je moralo 

prejšnjih 12 000 živilskih izkaznic znižati na 8 000. kar je med prebivalstvom povzročalo 

nezadovoljstvo. V januarju 1950 pa se je še drastično zmanjšalo 1300 nedelavskih živilskih 

izkaznic na 6700.  

Tudi preskrba v vinogradniških zadrugah je bila večkrat negotova, saj je blago 

prihajalo počasi in neredno, sami zadružniki pa so praviloma imeli premalo bonov oz. kart za 

nakup industrijskega blaga.  

Po aretaciji Ivana Štrafele- Dona, je vodenje poverjeništva za trgovino in preskrbo 

prevzel Janko Stranjšak, predsednik okrajne planske komisije. V jeseni 1950 je bilo 

postavljeno novo vodstvo za trgovino in obrt pri OLO, pred tem pa je bila dana poleti 

krajevna gostilna v privatni zakup, kar se je pokazalo za uspešno, saj je bilo blaga nato vedno 

dovolj na zalogi za prodajo.. 

Razdeljevanja blaga med potrošnike je vsekakor vplivalo na politično razpoloženje 

prebivalstva. Zaradi raznih napak, pomanjkljivosti in zlorab je bilo veliko pritožb 

prebivalstva. V oktobru 1950 je bilo v okraju za živilske izkaznice že 7310 upravičencev 

Obrt v okraju je bila relativno dobro razvita, predvsem klasična in priložnostna na 

podeželju. OK KPS Gornja Radgona je imel vpliv tudi na ta segment gospodarstva saj npr. iz 
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političnih vzrokov v začetku leta 1948 ni hotel podeliti treh obrtnih dovoljenj osebam ki so 

bili med vojno okupatorjevi sodelavci. OLO je obrtništvo v okraju zavezal za plačilo davkov 

v letu 1949 le za 2,3 % od skupne okrajne davčne vsote in v letu za 2 %, kar kaže na upadanje 

finančnih prihodkov v okrajni proračun. 

OK KPS Gornja Radgona je za zagotavljanje zadostnega števila brigadirjev za delovne 

akcije po Sloveniji in v drugih republikah Jugoslavije, zadolževal SKOJ in LMS ter OF. Pri 

zagotavljanju potrebnega števila mladincev in mladink je praviloma prihajalo do problemov, 

saj so starši pod vplivom katoliške cerkve velikokrat nasprotovali odhodu, predvsem deklet, v 

brigade..Za gradnjo železniške proge Šamac – Sarajevo je bilo načrtovano, konec leta 1946 

kar 600 brigadirjev, ko bi morala prva skupina 140 oditi na delo že pomladi 1947. Največ 

brigadirjev je praviloma dajal prav SKOJ iz Apaške doline za omenjeno progo in delo v 

Železnikih v jeseni 1947, ko je bilo na delu v Železnikih 164 mladih iz radgonskega okraja in 

skupina v Bosni. Do konca leta je tako bilo na delu že okoli 700 brigadirjev. Akcije so bile , 

npr. leta 1948 gradnja elektrarne v Vuzenici, sindikati so formirali brigadi za delo na 

Primorskem (70 članov). V maju 1949 je bila poslana brigada na sečnjo lesa v Kamniške 

planine (Mlinarsko), ki jo je OK KPS Gornja radgon aocenil, da je bila vzorno organizirana. 

Brigada je bila saestavljena iz štirih čet, skupno 257 oseb, od tega 36 članov KP in 6 

kandidatov. Postavljene so bile kar zahtevne delovne norme za posamezne čete za osemurno 

dnevno delo. Glede na uspešno formiranje brigade s je OK KPS Gornja Radgona obvezal, da 

bo mobiliziral še 200 ljudi za delo v industriji, 240 za novo frontno brigado (sestavljali bi jo 

člani OF) ter še 260 mladih za izgradnjo Novega Beograda. Zanimiva je reakcija partijske 

celice v Radencih, v slatinskem obratu, kjer so se uprli diktatu OK KPS Gornja Radgona, ko 

jih je ta zadolžil, da morajo dati ljudi za frontno brigado. Vztrajali so, da jih bodo 

zagotovili,če bo to predhodno odobrila Ljubljana, pri čemer so nedvomno mislili na 

ministrstvo za gospodarstvo. Tak odnos je OK KPS Gornja Radgona smatral za odkrit odpor, 

saj je celica med drugim bila dolžna članarino za kar pet mesecev. Na poslano akcijo sečnje 

lesa v Slovenj Gradec in Dravograd je bil odziv članov KP le 35 % od načrtovanega števila, 

podobno slaba udeležba brigadirjev je bila v oktobru 1950 za gradnjo hidrocentrale v 

Vuzenici. Zaradi takih slabih odzivov mladih je OK sprejel sklep, da mora v bodoče vsaka 

osnovna organizacija KŠ v okraju poslati v brigado vsaj enega svojega člana. 

OK KPS Gornja Radgona je imel popoln pregled tudi nad vsem izobraževanjem 

(predšolsko, osnovnošolsko in poklicno) ter kulturo v okraju. V letu 1946 je Jože Kosar bil 

direktor državne gimnazije v Gornji Radgoni, Peter Kociper, poznejši sekretar OK KPS 

Gornja Radgona pa je bil okrajni šolski nadzornik. Spomladi 1947 so bili le štirje učitelji člani 
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partijskega aktiva prosvetnih delavcev, kar je OK smatral, da je bilo izredno slabo. Poleti 

1947 je bilo ostro kritizirano učiteljstvo v Apačah, aretiran jw bil celo šolski upravitelj Hinko 

Šnuderl, ki pa je bil kmalu izpuščen. Učiteljstvu je OK očital, da daje pomoč duhovščini in 

morda celo sodeluje z bando. OK je zahteval, da naj ministrstvo za prosveto na mejo nastavlja 

nacionalno in politično zanesljivo učiteljstvo.  

OK je ob volitvah v KLO (oktober 1947) angažiral učiteljstvo v volilne komisijo pri 

OK OF Gornja Radgona. Spomladi 1948 je Peter Kociper, takrat že organizacijski sekretar 

OK KPS Gornja Radgona, a še vedno tudi okrajni šolski nadzornik, opozoril na slabe razmere 

viničarskih otrok, kar lahko pri ljudeh slabo vpliva na volitve v KLO.  

OK je spomladi 1948 po smernicah ministrstva za trgovino in preskrbo LRS 

organiziral številne akcije izobraževanja mladih za potrebe trgovine in gostinstva. Določeno 

je bilo razmerje (70 % mladink in 30 % mladincev) 57 sprejetih učencev, v starosti od 16 do 

20 let Predloge z terena sta dajala AFŽ in LMS in odločilno za sprejem je bilo med drugim » 

tudi poreklo mladinca, zadržanje staršev in mladinca samega ». Sprejemali so se tudi vajenci 

iz državnega in zadružnega sektorja,ki so dobivali plačo, nezaposleni pa štipendije. Pouk je 

bil organiziran v internatu, v osnovni šoli v Apačah. Program je obsegal splošni del (80 ur), 

strokovni (300 ur) in praktično delo (100 ur).. V januarju 1948 so bili načrtovani tečaji za 

zadružnike, upravno –politični, za sindikaliste, knjigovodski, gradbeno - vajeniški, trgovski in 

gostinski. 

OK je zadolžil tudi vse člane in kandidate KP, da morajo v letu 1949 končati tri 

razrede gimnazije in s tem tudi doseči malo maturo, saj se je zavedal izredno nizke 

izobrazbene strukture članstva, kot tudi v samem OK. Neobiskovanje gimnazije, kar se je tudi 

dogajajo, je pomenilo za takega » učenca«, da ga je OK kaznoval z zadnjim partijskim 

opominom.  

V okraju je bilo 1950 leta osem sedemletk s programom nižje gimnazije ter šst 

osnovnih šol. V teh šolah je bilo 4061 učencev in le 76 učiteljev, oz. kar 54 učencev na 

učitelja. Med učitelji je bilo 18 članov in 3 kandidati KP. Kar 15 % učiteljev je bilo starejša 

populacija. Šolski uspehi so bili od 63 % na nižji gimnaziji v Gornji Radgoni do 75, 8 %. 

Učenec v razredu je imel povprečno le 3,5 zvezka. Materialna oprema šol je bila skromna in 

slabo opremljena z učili. 

V okraju je bilo tudi že pet otroških vrtcev, ki so jih imenovali Dom iger in dela. 

Največji je bil na Janževem vrhu in so ga obiskovali otroci staršev,ki so bili zaposleni na 

državnem posestvu na Kapeli. 
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Ob reorganizaciji okrajne uprave, poleti 1950, je bilo v OLO Gornja Radgona 

načrtovano tudi poverjeništvo za prosveto in kulturo, ki naj bi zaposlovalo le 6 oseb in bi tako 

bilo po številu kadra na osmem mestu med enajstimi poverjeništvi.  

V jeseni 1950 so bile izvedene tudi volitve v okrajni pionirski svet, predsednik je 

postal Manko Golar, ravnatelj nižje gimnazije v Gornji Radgoni in član KP . 

Agitprop komisija pri OK KPS Gornja Radgona je že v poletju 1947 izdelala načrt za 

partijski študij po osnovnih celicah a ta ni zaživel vse do resnega opozorila Viktorja Avblja 

novembra 1947. Po reorganizaciji komisije so se odločili, da bodo izvajali programe študija 

preko treh ljudskih univerz v okraju (Gornja Radgona, Apače in Radenci). Prav zaradi slabih 

izkušenj s takim političnim izobraževanjem v celicah se je OK odločil, da bo organiziral 

enomesečni upravno-politični tečaj v začetku leta 1948 z udeleženci iz vrst KP, SKOJ, 

mladine, OF in sindikata. Po V. kongresu KPJ je bilo sklenjeno, da bodo imeli člani OK in 

člani aktiva komiteja študijske sestanke trikrat tedensko, skupaj 9 ur. Študij bi se izvajal na 

dveh nivojih. Minimalni bi obsegal študij statuta in programa KPJ, maksimalni program pa 

študij vseh referatov s kongresa.. Pri CK KPS je bila načrtovana trimesečna politična šola in 

enoletna. V prvi bi lahko bilo pet do sedem, v drugi pa trije do štirje udeleženci tudi iz 

radgonskega okraja. 

V začetku leta 1950 je v okraju delovalo 22 partijskih krožkov s osnovnim in dva z 

razširjenim politično - izobraževalnim programom. Za konec leta 1950 je bil načrtovan 

internatsko vodeni tritedenski partijski tečaj za sekretarje osnovnih organizacij v Radencih, en 

član KP iz okraja (Anton Zupančič) pa se je že izobraževal v partijski šoli v Mariboru. 

Do kulturnih dejavnosti v okraju je OK KPS Gornja Radgona imel dokaj mlačen 

odnos, nekoliko bolj ga je zanimala ljubiteljska kultura in telesna vzgoja. OK je v začetku 

novembra 1945 pozval vse osnovne partijske celice, da naj svečano proslavijo obletnico 

oktobrske revolucije ter pošljejo preko OK pozdrave sovjetski ambasadi v Beograd. Tudi 

petje himne (Hej Slovani) in Internacionale se bodo morali nekateri člani še naučiti. Spomladi 

1947 je bila sprejeta odločitev, da bo organizirana velika politična manifestacija v Gornji 

Radgoni, s katero se bo zahtevalo tudi priključitev Koroške in Radgonskega kota k 

Jugoslaviji. Nakup kinoprojektorja za predvajanje filmov po terenu se OK maja 1947 ni 

posrečila in je zato poiskal pomoč pri CK KPS v Ljubljani. Uprava državne varnosti (UDV) 

in OK KPS Gornja Radgona sta kritično ocenila informacije, da nekateri Radgončani 

poslušajo tuje radijske postaje, motila ju je celo že tuja glasba. OK je za KOZA priporočal, da 

si naj uredijo svoje knjižnice in kupijo radijski aparat, da bodo lahko člani poslušali predvsem 

politične novice. Februarja 1049 je bila organizirana proslava (Prešernova obletnica), sindikat 
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pa je v mariborsko gledališče popeljal 200 članov na ogled komedije. Ustanovljeni sta bili 

KUD v Gornji Radgoni in Cerkvenjaku, planirano je še bilo v Apačah ter v Lokavcu 

izobraževalno – umetniško društvo.  

V okraju je spomladi 1949 delovalo že šest pionirskih pevskih zborov, dva zbora pri 

AFŽ in pri KUD v Gornji Radgoni ter instrumentalni kvintet pri OF v Apačah. V okraju je 

bilo organiziranih že 24 splošnoizobraževalnih tečajev in predavanj z več kot 7000 

udeleženci. Knjižne razstave so bile v Gornji Radgoni, Cerkvenjaku, na Velki in Spodnji 

Ščavnici. 

V Gornji Radgoni in Apačah so bili montirani zvočniki za javno poslušanje, predvsem 

političnih novic, sestankov in predvolilnih obvestil. OK je kritično ocenil delovanje časopisa 

Ljudski glas, ki je izhajal za štiri obmurske okraje ter pohvalil kulturno-prosvetno delo v 

brigadi na Mlinarskem maja 1949. 

Ob reorganizaciji okrajne uprave, poleti 1950, je bilo za delovanje poverjeništva za 

prosveto in kulturo načrtovanih le 5 zaposlenih, toliko kot npr. za resor industrije in obrti ali 

za delo, in je bilo med 14. načrtovanimi resorji na skromnem 11. mestu. 

Za večje kulturne prireditve v okraju je bila primerna le kinodvorana v Gornji 

Radgoni, po vaseh pa manjše dvorane v zadružnih domovih.  

S pojavom resolucije informbiroja, poleti 1948, je UDV dobila nove operativne 

naloge. V letu 1948 in 1949 so bili že aretirani posamezniki, ki so širili sovražne parole proti 

Titovemu režimu, o novi vojni, pobegih v tujino in podobno..UDV Gornja Radgona je dobilo 

poročilo svojega informatorja, ki je obremenjevalo Ivana Štrafelo – Dona, znanega 

gornjeradgonskega komunista in uslužbenca na OLO Gornja Radgona, sicer šele v času, ko je 

bil Štrafela že aretiran, zaslišan od UDV ter obsojen zaradi informirojevskega delovanja proti 

jugoslovanskemu režimu na 8 let zapora na Golem otoku.  

UDV je bila nezaupljiva tudi do svojih sodelavcev, ki so bili med vojno kot nemški 

ujetniki v Sovjetski zvezi, ker so jih sumili, da so jih sovjetske oblasti pridobile za 

sodelovanje. V jeseni 1950 je UDV postala pozorna še na dve osebi, za kateri sta bili izdelani 

skici, izdelal ju je uslužbenec UDV,. Skici sta prikazovali povezave teh dveh oseb njihovih z 

frugimi sumljivimi osebami. Ob prelomu leta 1950/1951 je UDV prevetrila svoje vrste in 

izključila nekaj svojih sodelavcev, med njimi tudi nekaj zaradi odkritja, da je bil rezident 

Alojz Brvar povezan z NKVD in je bilo potrebno njegove povezave umakniti. 

Glede na dejstvo, da okraj Gornja Radgona ni mejil na Madžarsko, odkoder so 

večinoma v Prekmurje prihajala sovražna sovjetska propaganda, je bilo v okraju relativno 

malo dejavnosti v tej informbirojevski situaciji. Je pa UDV še vedno v tem času v 
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Radgonskem kotu s propagandnim materialom poskušala pojasnjevati ljudem politično 

situacijo v Jugoslaviji. 

Novi režim se je izredno veliko ukvarjal s katoliško cerkvijo. V okraju je bilo 9 

katoliških župnij z devetimi matičnimi in dvema podružničnima cerkvama. Že OZNA in tudi 

UDV sta imeli nalogo, da kontrolirata delovanje cerkve, saj jo je režim smatral kot enega 

glavnih ideoloških in razrednih nasprotnikov.  

Režim se je trudil, da večino duhovščine vključi v OF in je za 30. junij 1949 sklical 

konferenco duhovnikov, članov OF za okraja Gornja Radgona in Ljutomer, ker so župnije teh 

dveh okrajev tvorile dekanijo Ljutomer. UDV si je pridobila teden dni pred konferenco od 

svojega sodelavca (duhovnik Ivan Granfola iz Negove) natančno poročilo o duhovščini po 

posameznih župnijah radgonskega okraja. Na omenjeni okrajni konferenci duhovnikov so 

sprejeli več sklepov, med drugim so tudi obsodili delovanje Vatikana proti novemu režimu, 

pozvali na širjenje glasila Bilten in pozvali ostale duhovnike, da se včlanijo v OF ter izvoli 

zaupnika duhovnikov za oba okraja. Po odpovedi novega sestanka (julij 1949) so se le zbrali, 

v manjšem številu kot junija, na konferenci 9. avgusta 1949, zopet v Radencih. Na obeh 

sestankih sta bila prisotna tudi predstavnika okrajne oblasti iz obeh okrajev. Sprejeta so bila 

pravila društva duhovnikov OF, poslušali pa so tudi poročilo o zunanjem in notranjem 

političnem stanju v republiki in celotni državi.  

V Ljubljani je bilo od 20. do 21. avgusta 1949 ustanovno zborovanje stanovskega 

društva katoliških duhovnikov, članov OF. kjer so radgonski okraj zastopali trije duhovniki-

delegati (Vršič,Vahčič in Granfola). Na tem sestanku , ki so se ga udeležili tudi predstavniki 

iz drugih delov države in predstavniki oblasti,je bil sprejet sklep, da se ustanovi Ciril – 

Metodijsko društvo katoliških duhovnikov LR Slovenije (CMD) ter njegova NAPROZA. 

Tako je režim, predvsem pa njegova UDV, dobil odločilen pregled nad delovanjem katoliške 

cerkev na Slovenskem.  

V oktobru 1950 je bil že prvi občni zbor CMD, ki je imelo že 478 članov, ki so izdajali 

društveno glasilo Nova pot. Duhovščina v republiki je do tedaj vpisala že nekaj več kot 

milijon din ljudskega posojila. 

Vatikan je takšno organiziranost slovenskih duhovnikov ostro kritiziral in grozil z 

izobčenjem duhovnikov. Odnosi med državo in slovensko cerkvijo so se počasi urejali. Za 

glavni odbor CMD je bil po sestanku sprejem pri predsedniku LRS Mihi Marinku. V 

NAPROZA CMD je bilo že včlanjenih 429 članov, ki so imeli tako ugodnejše nakupe 

potrebščin za cerkvene potrebe.  
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Kljub taki formalni organiziranosti duhovnikov in izboljševanju odnosov med cerkvijo 

in oblastjo, so še vedno ostajali problemi. Kazali so se predvsem v vključevanju duhovnikov v 

OF, grožnjah Vatikana in težavah zaradi verouka za učence osnovnih šol. 

KP in UDV nikoli nista v celoti zaupala duhovnikom, četudi so bili člani CMD ali celo 

sodelavci UDV. Prav pridobivanje sodelavcev iz vrst duhovščine je bilo največkrat na osnovi 

obremenilnih materialov, ki jih je UDV uporabila , da je duhovnik postal njen sodelavec. 

UDV je poskrbela, da je npr. že vložen obtožni predlog za nekega duhovnika, ki je imel 

incident pri verouku, bil umaknjen, duhovnik pa je podpisal sodelovanje z UDV in tudi 

vstopil v OF. Prav lojalnost duhovnikov do nove oblasti je bila osnova, da je oblast dala 

dovoljenje duhovnikom za poučevanje verouka. 

Režim je udaril tudi po premoženju katoliške cerkve, saj so župnije v okraju bile 

razlaščene za dobrih 70 ha zemlje, ki je prešla v agrarni sklad OLO Gornja Radgona in nato 

razdeljena med agrarne interesente, koloniste in kmečke delovne zadruge. Župnije so ohranile 

nekaj zemljiških posesti in živali na njih za lastne in cerkvene potrebe. 

UDV je spremljala po letu 1945 še tudi nekaj posameznikov, ki so bili v predvojnem 

času člani SLS in JRZ (Husjak, Hrastelj in Snoj). Prav Franca Snoja, je UDV v jeseni 1945 

temeljito spremljala ob njegovih obiskih v Gornji Radgoni, ki je bil v prvi narodni vladi 

Slovenije maja 1945 minister za lokalni promet. Z njegovo aretacijo poleti 1947 se je v bistvu 

končala njegova politična kariera. 

Do konca predstavljenega obdobja je katoliška cerkev bila za režim označena kot 

reakcionarna, konzervativna in prozahodno usmerjena institucija. 

Za razliko od katoliške cerkve je bilo delovanje evangeličanske cerkev v okraju manj 

moteče tudi za KP in UDV, kljub temu, da so živeli verniki, le okoli 300, na območju okraja , 

večina na Apaškem polju. Evangeličani so bili predvsem Prekmurci, ki so se na Apaško polje 

priselili predvsem v obdobju med obema vojnama. Leta 1929 je bila ustanovljena samostojna 

evangeličanska občina in dokaj mirno preživela drugo svetovno vojno,. Le 13 evangeličanskih 

družin je bilo med vojno izseljenih na Hrvaško in v Bosno in so se vse osebe, razen dveh, po 

vojni vrnile. Delovanje evangeličanske cerkve v Apačah je od njenih začetkov povezanih z 

duhovnikom Zoltanom Kerčmarjem, doma iz Prekmurja. 

Po priprtju Kerčmarju, ko je v gostilni v Murski Soboti, v začetku februarja 1948, 

kritiziral novi režim, ga je UDV v Gornji Radgoni pridobila za sodelovanje. Dobil je naloge 

in je moral poročati o konferenci evangeličanske cerkve, ki je bila v Murski Soboti ter o 

evangeličanskih družinah na Apaškem polju. Kot dober poznavalec razmer med svojimi 

verniki je poročal o njihove političnem prepričanju in odnosih do oblasti, o nezadovoljstvu z 
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davki, obvezno oddajo, vsiljevanjem ljudi v zadruge in gradnji zadružnih domov. Glede na 

obmejno območje je UDV zadolžila Kerčmarja , da je poročal predvsem o ljudeh, ki so imeli 

sorodnike v Avstriji. V ta namen je Kerčmar posredoval podroben seznam za 17 družin iz 8 

vasi, tudi o njihovih ilegalnih povezavah čez mejo ter predvsem o političnem razpoloženju, ki 

je bilo izrazito nenaklonjeno novi oblasti.  

V celotnem obravnavanem obdobju 1945 – 1950 je UDV imela odločilno vlogo, da 

mora ohraniti nastajajoči komunistični režim, s tem da mora skrbeti za likvidacijo ostankov 

okupatorskih in kvizlinških skupin, preprečiti špijonsko in intervenistično delovanje 

emigracije. UDV v radgonskem okraju je delovala po smernicah centralne službe UDV iz 

Ljubljane in mariborskega okrožja. UDV Gornja Radgona je imela tesne stike z OK KPS 

Gornja Radgona, KNOJ, NM , OLO in s pravosodnimi organi na vseh stopnjah.  

V letu 1945 je pooblaščenec OZNA bil Ludvik Čuček- Benjamin, v letu 1946 Savo 

Vilhar. V naslednjem letu, 1947, sta bila pooblaščenca Marjan Čuček in Janez Lavtar, v letu 

1948 pa pooblaščenca UDV Janez Lavtar in nato Alojz Gašper. V letu 1949 je bil najprej 

pooblaščenost še vedno Janez Lavtar, nato pa Franc Šoba – Iztok, slednji še tudi v letu 1950. 

Pooblaščenstvo je imelo zaposlenih v različnih letih od 5 do 13 v začetku leta 1951. Sedež 

pooblaščenstva UDV Gornja Radgona je bil v stavbi, bivši Breznikovi vili nasproti cerkve v 

Gornji Radgoni, v kletnih prostorih pa so bili njeni zapori.  

Omenjeni pooblaščenci kot tudi ostali zaposleni so napredovali v službi, bili 

disciplinsko obravnavani in premeščeni nagradno na višje položaje (Maribor,Ljubljana) ali 

kazensko (npr. Savo Vilhar) ter tudi odpuščeni iz službe. 

Tako organizirana UDV v okraju, ter njena široka povezanost z drugimi službami in 

organi oblasti, je zmogla kadrovsko in tehnično obvladovati zaupane ji naloge, ki jih je 

neposredno vodila KP na okrajni, oblastni, republiški in zvezni ravni.  

UDV za radgonski okraj je sistematično pridobivala svoje nepoklicne kadre. Ti so bili 

informatorji, agenti, rezidenti in ožje zveze. Načini pridobivanja sodelavcev so bili različni, 

premišljeni in pogosto zelo izvirni. Dva načina pridobivanja: sta bila: na osnovi patriotizma in 

obremenilnega materiala. 

Pridobivanje na osnovi patriotizma je temeljilo na prepričanju UDV, da je oseba 

predana režimu in da je prestala tudi uspešno preverjanje (tim. preverka), napisala življenjepis 

ter prejela pozitivno karakteristiko. S podpisom izjave o sodelovanju je dobila oseba tudi 

psevdonim. 

Sprejemanje na podlagi obremenilnih materialov je temeljila na negativnih elementih 

kandidata za sodelavca. UDV mu je predstavila njegove » grehe « in mu predlagala, da se 



 460 

lahko reši represalij, če sprejme brezpogojno sodelovanje .Le redki posamezniki so zavrnili 

tako ponujeno oz. prisiljeno ponudbo UDV. 

Na podlagi patriotizma je bilo v celotnem obdobju sprejetih 92 kandidatov, od tega 

največ v letu 1948 in 1950. 

Na podlagi obremenilnih materialov je bilo sprejetih 52 sodelavcev, pri čemer je 

število po letih naraščalo (npr. 10 v letu 1948 in 17 v letu 1950). Pri tej kategoriji sprejetih 

sodelavcev so bili obremenilni vzroki naslednji:ilegalni prehodi čez mejo (28 primerov), 

banditizem (8),kraja (4), klevetanje režima (3), sodelovanje z okupatorjem med vojno (3), 

prestajanje zaporne kazni (3), spolni (2) in vzgojni delikti (1). Teritorialna razporeditev teh 

sodelavcev je bila prilagojena razmeram v okraju, saj so npr. sodelavci iz prvih dveh skupin 

bili iz obmejnega območja proti Avstriji ter terenov, kjer so bile aktivne tim. bande.(Mele – 

Police, Hrastje Mota, Benedikt in Apaško polje). 

Dokumenti UDV nam za 25 sodelavcev ne razkrijejo vzrokov za njihovo sodelovanje, 

kar 14 takih jih je bilo sprejetih v letu 1948. 

Razmerje med vsemi tremi kategorijami vključenih sodelavcev (170) je bila naslednja; 

patriotizem 92 oseb (54,1 %), obremenilni material 53 (31,1 %) in neopredeljeni vzroki 25 

(14,8 %).. 

UDV je imela organiziranih še tudi skoraj 200 oseb, ki so bile vezane, predvsem na 

informatorje in manj na agente, in teh skoraj 400 registriranih oseb je predstavljalo 1,5 % 

vsega prebivalstva v okraju. K tem podatkom je potrebno prišteti še redno zaposlene na UDV, 

pripadnike NM in KNOJ in taka organizacija je obvladovala varnostno – politično situacijo v 

okraju, ki je bil zaradi svoje obmejne lege specifičen. 

Struktura sodelavcev UDV v radgonskem okraju je bila zelo pisana. Kar 33 poklicev 

oz. zaposlitev so imeli ( moški v 30 in ženske v 10 poklicih). Največ informatorjev je bilo iz 

vrst delavcev (23 5 %), sledili so jim uslužbenci ( 16 %), kmetje (9 %) , neopredeljeni (7,6 %) 

in duhovniki (4,6 %). Po spolu je bilo tako med moškimi kot ženskami največ delavcev oz. 

delavk. 

Informatorji in agenti so imeli od UDV določen psevdonim, to so bila pri posamezniku 

ime in priimek ali le samo ime ali samo priimek ter črko in številko.  

Okoli 30 sodelavcev UDV po dostopnih dokumentih ni mogoče identificirati z 

njihovimi pravimi imeni in priimki, saj verjetno manjkajo njihove vpisnice. Vsak sodelavec 

UDV je bil namreč ob sprejemu natančno popisan s podatki v šestih rubrikah na posebnem 

formularju. 
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Posamezni informator je dobil praviloma ob sprejemu še podatke za 3 ožje zveze., ki 

so bili pa v bistvu njegovi sodelavci oz. njegovi informatorji ožje zveze so bile praviloma iz 

informatorjeve bližine bivanja ali iz njegovega delovnega okolja, nikakor pa ne njegovi 

družinski člani..Med informatorji so posebej izstopali (gostilničar iz okolice Gornje 

Radgone), ki je bil kar povezan z 18 ožjimi zvezami ter trgovec in delavec, vsak z 11 ožjimi 

zvezami. 

Te ožje zveze, skoraj 200 jih je bilo v radgonskem okraju, za razliko od informatorjev 

niso imele psevdonimov, saj niso direktno poročale na UDV. Med dostopnimi dokumenti ni 

nobenega poročila ožje zveze do informatorja, kar nakazuje, da je ožja zveza informatorju 

posredovala podatke le ustno.  

Poklicna struktura ožjih zvez je bila nekoliko drugačna kot pri samih informatorjih; 

največ je bilo kmetov (26,5 %), sledili pa so jim uslužbenci (16,7 %), zadružniki (8 %), 

trgovci in gospodinje (5 %).. Po spolu so pri moških prevladovali kmetje in delavci ter 

uslužbenci, pri ženskah pa uslužbenke, gospodinje, kmetice, zadružnice in sobarice (v 

Zdravilišču Slatina Radenci). 

UDV je z zgrajeno mrežo informatorjev in ožjih zvez v okraju vzpostavil kontrolo, ki 

je glede na postavljene zahteve UDV delovala dokaj uspešno. Kvantiteta in kvaliteta poročanj 

sodelavcev sta bili dokaj različni, še najbolj delavni so bili agenti iz tujine (Radgonski kot). 

. Eden od najbolj perečih problemov, s katerimi se je ukvarjala UDV v okraju Gornja 

Radgona so bili ilegalni prebegi čez državno mejo z Avstrijo. Reka Mura, ki je bila državna 

meja na severu okraja v dolžini 34 km je, s svojo širino 60 – 80 m in globino do 2,5 m, 

predstavljala sicer naravno oviro a za prehajanje pa ne prehudo nalogo za ilegalce. 

Po prihodu angleških zasedbenih enot julija 1945 na Avstrijsko Štajersko je bila 

državna meja praktično hermetično zaprta. Varovanje meje so izvajale enote KNOJ, saj je v 

Gornji Radgoni bil stacioniran bataljon njenih pripadnikov. V obdobju 1945 – 1946 so čez 

mejo ilegalno bežali predvsem ostanki kvizlinških enot, tisti, ki so se med vojno 

kompromitirali s sodelovanjem z okupatorjem, osebe, ki so bile repatriirane ali so med vojno 

delali v Nemčiji. V naslednjih letih so se tem vzrokom za ilegalne pobege pridružili še drugi - 

fantje zaradi vpoklica v jugoslovansko vojsko, težkih gospodarskih in socialnih razmer v 

domovini, zaradi izogiba zaporom zaradi storitve kaznivih dejanj, pa tudi zaradi informacij, ki 

so jih dobili, da bi naj bilo življenje v sosednji Avstriji boljše kot v domovini ter da bi se 

pridružili družinskim članom ali sorodnikom, ki so že bivali v tujini ( predvsem iz Apaškega 

polja). Mejo so prehajali tudi tihotapci, predvsem iz Prekmurja, ki so mejo in varnostni režim 

na obeh straneh dobro poznali in trgovali v obe smeri z, za takratni čas, drobnim blagom, ki 
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ge je primanjkovalo ali pa ga še sploh bilo mogoče kupiti na eni ali drugi strani meje (saharin, 

kresilni kamenčki ter najlonske ženke nogavice.  

Mejo so ilegalno prehajale tudi bande, če je njihovo gibanje v okraju bilo preveč 

nevarno in so se čez mejo zatekli praviloma le za krajši čas ter se ponovno vračali na izvajanje 

akcij domov. 

V okraj so prihajale osebe iz drugih republik Jugoslavije, z vlakom do Radenc in tu 

poiskale ali že imele dogovorjeno osebo, ki jih je popeljala do ali celo čez mejo. Pri tem so 

vodniki uporabljali dve možnosti, čez reko Muro ali čez potok Kučnico v bližnjem 

Prekmurju. Za tak vodeni ilegalni prehod je bilo praviloma treba vodiču plačati, v denarju ali 

naturalijah, kar pa še ni bila garancija, da bo pobeg tudi uspel. Pri prehajanju reke Mure je 

bilo potrebno poznati njeno globino, hitrost in nevarnost toka, primeren letni čas ter časovne 

turnuse, ko so patrulje KNOJ izvajale obhode ob meji. Pri prehajanju Mure so ljudje 

uporabljali najrazličnejše pripomočke, če seveda niso bili dobri plavalci (npr. čolni, 

avtomobilske zračnice). 

KNOJ je vzdolž celotne meje imel v bližini reke Mure svoje stražnice (karavle) in 

opazovalnice in njegova pristojnost je bila zadržanje vsake sumljive osebe v obmejnem pasu, 

ki se je raztezal kar 15 km v notranjost okraja. 

Osebe ki so bile aretirane ob prehodu ali poizkusu prehoda meje so v skladu z 

Zakonom o gibanju na meji iz jeseni leta 1947, bile praviloma kaznovane z trimesečnim 

zaporom ali celo z izgonom iz kraja bivanja, ko so jih poslali na prisilno delo npr. na 

Kočevsko na državna kmetijska posestva.  

Osebe ki so uspele prebežati čez Muro so praviloma najprej aretirali avstrijski 

žandarji, jih zaslišali ter predali FSS, ki jih je odvedla v zbirno taborišče v Strass ali Wagna 

pri Leibnizu/Lipnici. Po prestani kazni, do šest tednov, so bili izpuščeni, redki uradno vrnjeni 

v Jugoslavijo, nekateri so si urejali izselitev v ZDA, Kanado ali Avstralijo, poiskali sorodnike 

ali znance v Avstriji in tam ostali ali pa se odločili za ilegalno vrnitev domov. 

Skupno število oseb, ki so ilegalno prebežale v Avstrijo je praktično nemogoče 

natančno ugotoviti,. saj so podatki UDV sloneli le na številu oseb, ki so bile pri tem aretirane. 

Za obdobje 1945 – 1950 je število 233 oseb dokaj skromna in nerealna številka. K temu je 

potrebno prišteti še število uspešnih pobegov, ki pa sta jih skorajda vse registrirali avstrijska 

žandarmerija in FSS. 

Tako je bilo po poročanju tajnega sodelavca UDV, iz vrst avstrijske žandarmerije 

(psevdonim Andraž) , do začetka avgusta 1950 v radgonskem okraju že 2900 tujcev, kar je 

povzročalo tudi Avstriji že določene probleme (prehrana, namestitev, kriminal in incidenti na 
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meji)..Prav zaradi natančnega poročanja sodelavca Andraža, ko je UDV Gornja Radgona 

posredoval originalne dokumente,predvsem sezname aretiranih ilegalnih prebežnikov iz 

gornjeradgonskega okraja, je UDV zvedela za osebe, ki jih ona in KNOJ nista ujela pri 

pobegu. 

UDV se je intenzivno ukvarjala z organiziranimi skupinami ki so oboroženo delovale 

proti novemu režimu. Poleti 1945 je bila Marija Jurkovič zaslišana od NM in OZNA ter 

priznala, da so se v gostilni v Očeslavcih, kjer je bila zaposlena kot natakarica, večkrat 

oglasili četniki od konca leta 1944 pa vse do konca vojne. V juliju je bila aretirana Marija 

Močnik, žena četnika, ki je razkrila celotno žensko mrežo, ki je simpatizirala in materialno 

podpirale četnike. V tem primeru je bila omenjena četniška skupina pravzaprav skupina 

skrivačev,ker se niso hoteli odzvati na poziv za služenje v nemški vojski ali pa so iz nje, ko so 

prišli na dopust, dezertirali.  

Pojav prave ilegalne skupine,ki jo dokumenti UDV vedno imenujejo banda ali tolpa, 

pa je bil na območju Benedikta, kjer se je organizirala Škamljičeva banda (brata Jože in Milan 

Škamljič), ki je pridobila sodelavce iz okolice Sv. Trojice. Oborožena skupina je imela bunker 

v hlevu pri Toplaku v Oseku ter rezervnega pri Sv. Ani. Spomladi 1946 so bile že prve 

aretacije članov in simpatizerjev Škamljičeve bande. V akciji UDV in KNOJ aprila 1946 so 

bili na Toplakovi domačiji v Oseku ubiti trije člani skupine, Jože Škamljič je uspel pobegniti 

in se je junija skrival v cerkvi sv. Treh kraljev. Tu ga je po izdaji UDV aretirala. V 

mariborskem zaporu se je junija 1946 znašel tudi Rudolf Vahčič, župnik iz Benedikta, ker je 

bil za podružnično cerkev pri Sv. Treh kraljih odgovoren in tako posredno sokrivec. Konec 

septembra 1946 je bil v Mariboru sodni proces proti 2č članom in podpornikom Škamljičeve 

bande. Na vojaškem sodišču v Mariboru pa je bil vodja bande Jože Škamljič oktobra obsojen 

na 20 let strogega zapora a je bil že sredi petdesetih let izpuščen in je emigriral v Avstrijo. 

V juliju 1946 je neidentificirana banda pri trgovcu in gostilničarju Ferdu Magdiču v 

Račkem Vrhu pri Kapel. izvedla rop in se v sredini februarja 1947 zopet oglasila še pri 

posameznikih v sosednjih vaseh a sta bila dva njena pripadnika izsledena in sta se po kratkem 

boju z UDV in NM predala. V tem primeru ni šlo za bando kot je take skupine označevala 

UDV ampak le za željo dveh Srbov, ki sta iskala zvezo za ilegalni pobeg v Avstrijo, a sta le 

izvajala na terenu ustrahovanje ljudi ter zahtevala prenočišče in hrano. 

Na območju Negove se je v maju 1947 pojavil križarski major Jovanović, ki mu je 

pomagal njegov vodič Lukovnjak. Jovanović je namreč želel dobiti stik z neko bando, ki bi se 

naj skrivala na Pohorju. 



 464 

Podobna skupina treh banditov seje pojavila tudi septembra v vasi Stavešinci pri 

kmetu Škrlecu, ko je bila zabava s plesom po opravljenem spravilu koruze in so se predstavili, 

da so kurirji iz Salzburga.  

V Radenski okolici se je formirala banda, ki sta jo vodila Fekonja in Jurkovič, ki je za 

noč 23/24. januar 1947 načrtovala napad na postajo NM v Radencih a so zaradi prihoda 

patrulje KNOJ in medsebojnega spora morali že skoraj začeto akcijo.prekiniti. Jurkovič je 

pridobil orožje za bando od sorodnikov in znancev iz Hrastje Mote in okolice. 

Oktobra 1946 se je pojavila tudi banda v okolici Sv. Jurija ob Ščavnici, ki bi naj prišla 

iz Avstrije in v njeni skupini so bili tudi domačini iz teh vasi. Skupino, ki jo je vodil » 

polkovnik Maks Matjašič «, sta UDV in KNOJ v spopadu pri Bolehnečicah delno razbila in 

ubila vodjo. 

V okolici Gornje Radgone je bila ustanovljena banda, ki jo je vodil Rado Ajlec, od 

februarja 1945 borec v NOV, doma iz Hercegovščaka pri Gornji Radgoni. V jeseni 1946 se je 

sicer vpisal v peti razred gimnazije v Mursko Soboto a je z znanci načrtoval pobeg v Avstrijo 

a ker niso dobili obljubljene zveze z križarji na Grabonoškem Vrhu .so od načrtovanega 

pobega odstopili Ker je manjkal v šoli je bil Ajlec izključen za eno leto in je tako končalo 

prvo njegovo protidržavno delovanje. 

Ko se je Ajlec povezal z Alojzem Slanom iz Melov, ga je ta seznanil, da v tej vasi 

fantje že zbirajo orožje ter mu predlagal da Ajleca poveže s pravimi križarji. V Podgradju pri 

Ljutomeru sta se sestala s Šajnovičevo bando. V sredini junija 1947 se je del te bande srečal z 

Ajlecom pri Slani na Meleh in tam ostal dva dni. Ajlec se je spomladi 1947 povezal še z 

Vinkom Kovačičem iz bližnjih Polic pri Gornji Radgoni,kjer je že nastajala banda štirih oseb. 

Ajlec je zelo vplival na to skupino iz Polic in forsiral za vodjo skupine prav Kovačiča. Ta 

skupina Mele- Police se je povezala in imela 7 članov. Vodja skupine iz Melov je bil Franc 

Zmazek, ki je za vso skupino izdeloval tudi križarske legitimacije. Skupina je izvedla nekaj 

akcij (avgusta 1946 v Policah, septembra na Meleh, na Spodnji Ščavnici in Lomanoših),v 

Policah blizu Fekonjeve domačije so kopali bunker. K skupini so pristopali novi člani iz 

Melov in Šratovc . V oktobru 1947 je bilo priprtih šest oseb, tudi nekaj članov in 

simpatizerjev te bande, med njimi tudi Franc Zmazek.in Vinko Kovačič ter januarja 1948 še 

Ajlečeva mati. Nekateri člani bande so se uspeli umakniti v sosednjo Avstrijo (Slana je 

pobegnil iz zapora UDV v Gornji Radgoni in Franc Rožman iz Šratovec)..Februarja 1948 je 

bil v Mariboru sodni proces proti devetnajstim obtoženim iz ilegalne skupine Mele – Police, s 

čimer se je tudi končala njihova protirežimska aktivnost..  
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Na Apaškem polju se je formirala skupina fantov, kii bi morali oditi na odsluženje 

vojaškega roka, v tim. Krancelbinderjevo skupino, z le dvema aktivnima članoma, ki pa sta 

imela željo, ki sta jo končno tudi uresničila, da pobegneta v Avstrijo in sta se z Ajlecom 

povezala le zaradi želje, da dobita orožje. 

V Murski Soboti je delovala že septembra 1945 posebna ilegalna skupina, imenovana 

TAKO, ki jo je vodil Evgen Džuban in sta z njim sodelovala Ajlec in Jože Hrastelj ml., sin 

trgovca iz Gornje Radgone.. 

Posebno vlogo pri nekaterih ilegalnih skupinah, njihovem nastajanju in delovanju je 

imelo tudi taborišče Strass v Avstriji. Feliks Lasbacher, domačin iz okolice Kapele, je bil tam 

vodja taboriščne policije in je poskrbel tudi za urjenje bodočih članov band, ki so jih nato 

plasirali v gornjeradgonski in ljutomerski okraj (npr. Šajnovičeva banda).  

UDV je po prijetju bande Mele – Police zasledovala spomladi 1948 še posameznike in 

manjše skupine., npr. bana treh oseb okoli Sv. Antona v Slovenskih goricah in Verzelova 

banda okoli Sv. Jurija ob Ščavnici ter Slanova banda, ki pa je v radgonski okraj vpadala iz 

ptujskega. 

UDV je v radgonski kot poslala svoja agenta z nalogo, da bi se vrinila v 

Krancelbinderjevo bando, a sta se UDV izneverila in ostala v Avstriji. Še do pomladi 1949 so 

se na območju Ivanjc pri Negovi skrivali posamezniki. 

Aprila 1949 je bil zaslišan Viktor Jurkovič, vodja bande iz Hrastje Mote. Njegova 

skupina je v začetku leta 1947 imela 9 članov. Jurkovič je pred tem leta 1946 pobegnil v 

Avstrijo in se naslednje leto vrnil, bil pa je že kaznovan avgusta 1945 zaradi črnoborzijanstva 

a je iz zapora pobegnil. in se skrival tudi na ljutomerskem območju. V sredini junija 1949 je 

bil Jurkovič aretiran. Na sodnem procesu, junija 1949 v Mariboru, kjer je bilo še drugih devet 

oseb iz Hrastja Mote in okolice, je bil Viktor Jurkovič obsojen na smrt. Po pritožbi je bil s 

sodbo Vrhovnega sodišča v Ljubljani in po zavrnitvi prošnje za pomilostitev januarja 1950 

ustreljen.  

Maja 1950 se je pojavila pobuda za ustanovitev dveh band na območju Ivanjc pri 

Negovi ter na območju Sv. Jurija ob Ščavnici, ki pa sta nista zaživeli.  

Glede na teritorij, kjer so bande nastale in delovale, je značilno, da so to bili izrazito 

kmečka območja in da so bili člani v večini iz teh vasi. 

Po likvidaciji treh najpomembnejših band, (Škamljičeva, Mele – Police in 

Jurkovičeva) in nekaj manjših ter sodnimi procesi, so se v okraju še skrivali posamezniki, ni 

pa prišlo več do organiziranja band, ki bi predstavljale resno nevarno za oblast. 
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Obmejna lega okraja Gornja Radgona je za UDV pomenila dodatne naloge, ki jih 

nekateri drugi okraji v notranjosti republike niso imeli. Ta obmejni položaj proti Avstriji se je 

kazal na vsaj osmih področjih, ki sta jih morali OZNA in pozneje UDV dobro poznati, da sta 

lahko, predvsem UDV, obvladovali zahtevno situacijo v okraju. Ne le samo dogajanje v 

okraju doma ampak tudi dejavnosti, ki jih je UDV izvajala s pomočjo svojih agentov v 

Radgonskem kotu, kaže na to, kako velik pomen je dajala oblast gornjeradgonskemu okraju. 

Če je še novi režim upal, da bo Radgonski kot pripadel Jugoslaviji, se je to upanje razblinilo 

po letu 1948, a dejavnost UDV na tem območju ni prenehala, tudi ko je Avstrijska državna 

pogodba (1955) uradno priznala obstoj slovenske narodne manjšine na avstrijskem 

Štajerskem. Osredotočena je ostala predvsem na slovensko narodno manjšino v Radgonskem 

kotu ter na taborišče Strass. Delovanje UDV v okraju je prav zaradi takega njegovega 

položaja bilo na dveh področjih, boj proti notranjemu in zunanjemu sovražniku. Zunanjega 

sovražnika je UDV videla v angleški prisotnosti na avstrijskem Štajerskem, kjer se je 

jugoslovanski komunistični sistem na meji dotikal kapitalističnega. 

Severozahodni del okraja Gornja Radgona je bilo Apaško polje. S kolonizacijo od 10. 

do 13. stoletja je to območje dobilo strnjeno nemško večinsko prebivalstvo, kar se po 

podatkih popisov prebivalstva (1869,1880,1890,1900 in 1910) v Avstro- ogrski monarhiji 

potrjuje. 

V letu 1869 je na Apaškem polju živelo 5333 prebivalcev a popis še ni označeval ljudi 

po jeziku in narodnosti. Je pa po popisu v letu 1880 na Apaškem polju bilo od 5574 oseb kar 

4776 (85,68 % ) opredeljenih za nemški občevalni jezik ter za slovenskega le 798 (14,32 %) 

Deset let pozneje (1890) se je odstotek prebivalcev z nemškim občevalnim jezikom povečal, 

saj jih je od 5931 oseb bilo 5319 (89,7 %), s slovenskim le 612 (10,3 %).. Tudi v naslednjem 

popisu (1900) se je povečal odstotek prebivalcev z nemškim občevalnim jezikom; od 5548 

oseb, za nemški na 92,4 %, (5126 oseb), slovenski pa padel na 7,6 % (422 oseb). V zadnjem 

popisu v monarhiji (1910) se je opredelilo od 5692 bivajočih le 5333 oseb (93,7 %), od tega 

pa za nemški 90, 2 % (4812 oseb) in slovenski 9,8 % (521 oseb). V 18 krajih na Apaškem 

polju je po podatkih tega popisa bivalo tudi 373 » tujcev », oz. oseb, ki niso bili državljani 

tim. zahodne polovice dualistične monarhije. Pri tem so nedvomno bile te osebe predvsem 

priseljeni Prekmurci.  

Posledice prve svetovne vojne so se pokazale na Apaškem polju tudi v novi 

nacionalno-jezikovni strukturi prebivalstva. Popis iz leta 1921 je v novi državi dal možnost 

opredelitve prebivalstvu za enega od 15 materinih jezikov. Še vedno je bilo od 5697 

prebivalcev na Apaškem polju z nemškim materinim jezikom 71,81 % (4091 oseb), s 
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slovenskim 27,22 % (1551 oseb) ter 0,97 % (55 oseb) za ostale jezike. Tako se je delež 

nemškega prebivalstva tega leta v primerjavi z letom 1910 absolutno zmanjšal iz 90,2 % 

(4812 oseb) na 71,81 % (4091 oseb), slovenski pa pridobil od 9,8 % (521 oseb) na 27,22 % 

(1551 oseb). nemška večina j bila še vedno v 14 občinah, slovenska le v 3. 

Apaški Nemci so v obdobju 1920 -1941 ohranili , kljub močni slovenizaciji, ki jo je 

izvajala nova oblast, poleg številčne večine še tudi svojo gospodarsko moč (veleposestnik 

Julius Meinl)., nemške oddelke v šolstvu, hranilnico in posojilnico, tri gasilka društva ter 

močno navezanost na sosednjo Avstrijo, posebej še po njeni priključitvi 1938 k Nemčiji. 

V letu 1928/1929 je bil izveden privatni nemški popis prebivalstva na Apaškem polju, 

ki je pa zajel štetje hiš z nemškim in slovenskim posestniškim značajem. Tako bi naj bilo v 18 

krajih od 777 hiš z nemškim značajem 590 (76 %), slovenskim 130 (17 %), manjka pa 

podatek za 57 hiš (7 %)., kar se vse skupaj skorajda ujema s podatki popisa iz leta 1921. 

Po podatkih popisa iz leta 1931 se je število oseb z nemškim materinim jezikom na 

Apaškem polju zmanjšalo na 51,1 % in povečalo s slovenskim na 48,7 %.. 

Popisa iz medvojnega časa (oktober 1941 in november 1942), ki ga je izvedla 

Štajerska domovinska zveza, sta prikazala, prvi 4236 in drugi 4466 oseb, a oba brez 

nacionalne opredelitve. 

Z masovno izselitvijo apaških Nemcev, januarja 1946, je novi režim nasilno spremenil 

nacionalno – jezikovno strukturo na Apaškem polju., kar so pokazali rezultati popisa 

prebivalstva iz leta 1948. V celotnem okraju Gornja Radgona, kjer je živelo 29 274 

prebivalcev , Slovencev kar 96,6 %, se je za Nemce izjasnilo le 68 oseb, od tega 51 na 

klasičnem nemškem območju Apaškega polja, kar je komaj 0,23 %..  

Izselitev apaških Nemcev in kolonizacija, ki je temu sledila sta popolnoma spremenili 

nacionalno sliko na tem delu okraja in za novi režim je bil ta problem, kot se je zdelo, 

dokončno rešen. 

Že takoj po prvi svetovni vojni so se pojavljali predlogi, da bi vprašanje apaških 

Nemcev celovito rešili tako, da bi jih razselili in izvedli kolonizacijo s Slovenci iz Prekmurja 

in begunskimi Rusi ter tako vzpostavili na novi meji proti Avstriji trden slovenski nacionalni 

branik 

Do take realizacije predlogov ni prišlo, v obdobju 1938 - 1945 pa so apaški Nemci 

odkrito in manifestativno podpirali nacizem in odobravali selitev slove3ncev iz tega območja 

na Hrvaško in Srbijo. 

S koncem druge svetovne vojne je postalo zopet aktualno vprašanje rešitve tim. 

vprašanja apaških Nemcev, ki ga je novi režim izpeljal v dveh fazah. 
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Prva večja selitev je bila ponoči 3/4 julij 1945, ko so prebivalce odpeljali v Radence, 

jih tam začasno namestili v kinodvorano, jih popisali ter odpeljali dalje v taborišče Strnišče. 

Tja je prispel naslednji dan nov transport, tudi iz Apaškega polja. Nekaj apaških Nemcev je 

bilo po nekaj dneh izpuščenih. Od 21 do 24. septembra 1945 so s transporti vlakov poslali 

ljudi do Jesenic in naprej v Avstrijo, kjer so jih Angleži namestili v taborišče Rosenbach/Pod 

Rožco.. Tako se je končala prva faza izseljevanja apaških Nemcev 

Druga faza je bila skrbno načrtovana, vključena sta bila OZNA in KNOJ, saj so v 

nedeljo (13. januar 1946), uradno na podlagi Odloka Predsedstva AVNOJ (21.11.1945) začeli 

zbirati ljudi in so jih odpeljali v Gornjo Radgono. S tovornimi železniškimi vagoni je 

kompozicija krenila čez Ljutomer, Ormož, Čakovec na Madžarsko in v Avstrijo na Dunaj 

prispela po tednu dni vožnje. Po zapletih s sovjetskimi in deloma angleškimi zasedbenimi 

vojaškimi oblastmi, ko je sicer nekaj oseb ostalo v Avstriji, se je morala kompozicija vračati 

nazaj v Jugoslavijo. Večina transportirancev se je odločila za povratek v upanju, da se bodo 

normalno vrnili na svoje domove..V bližini madžarsko - jugoslovanske meje je prišlo do 

novega zapleta, saj so jugoslovanske oblasti vztrajale, da ne bodo sprejele transporta. V 16 . 

dneh, kolikor je transport stal na postaji Murakeresztur , je prišlo do tragedije, saj je v 

nemogočih vremenskih, higienskih in namestitvenih razmerah, umrlo 76 oseb iz tega 

transporta. Pokopani so bili v skupinskem grobu (26. januar – 8. februar 1946) v 

Murakereszturu.  

Po 16 dneh čakanja je transport končno krenil nazaj in prispel v Maribor. Po 

nekajdnevnem bivanju je tudi ta transport krenil čez Jesenice na Koroško v Avstrijo ter so jih 

zopet sprejeli Angleži v taborišče Rosenbach /Pod Rožco in pozneje preselili v taborišče 

Fürnitz/Brnca pri Beljaku. Iz teh taborišč so bili po prestani dvotedenski karanteni izpuščeni. 

Tako se je končala, v začetku marca 1946 mesec in pol dolga, odisejada apaških 

Nemcev,ki jih je novi komunistični režim nasilno izselil. Iz dostopnih dokumentov UDV je 

razvidno, da je bilo iz Apaškega polja izseljenih okoli 2200 oseb oz. 496 družin. 

Kolonizacija na Apaškem polju je bila skrbno načrtovana in so morali biti za njo 

ustvarjeni ustrezni pogoji. Že v avgustu 1945, v času ko je bila že prva faza izseljevanja, je 

bilo v okraju zaplenjenih 453 posesti v lasti Nemcev. Po sprejetju Zakona o agrarni reformi in 

kolonizaciji v Sloveniji je bila imenovana tudi Okrajna komisija za agrarno reformo Gornja 

Radgona. Da je šlo za vzklajeno akcijo (izselitev – kolonizacija) se vidi v tem, da je oblast 

začela naseljevati koloniste že isti dan, ko so izseljevali še apaške Nemce. Kolonisti so bili 

predvsem iz Dolenjske in Bele krajine, pa tudi iz celjskega, ljubljanskega in mariborskega 

okrožja ter iz Prekmurja. V okraju je bilo v 46 krajev, od tega v 20 na Apaškem polju, 
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kolonizirano 687 kolonistov z družinami. Kolonisti so dobili do 5 ha obdelovalne zemlje 

glede a so pri tem nastajali različni problemi, objektivne in subjektivne narave, nekateri 

posamezniki so se celo vrnili v svoje prejšnje kraje. Nadomestili so jih predvsem kolonisti iz 

Primorske spomladi 1947. 

Kolonizacija je bila za oblast politično manj uspešna kot izselitev Nemcev. Ni prinesla 

za koloniste obljubljenega in pričakovanega blagostanja saj se je skorajda istočasno pričel 

proces prisilnega vključevanja kolonistov v zadružništvo. Vse to je povzročalo nove probleme 

in travme pri ljudeh in povečano nezaupanje oblasti do kolonistov. 

Naslednje zahtevno področje delovanja UDV v okraju Gornja Radgona je bila državna 

meja in z njo povezani številni problemi. UDV se je angažirala, da je pridobila sodelavce za 

delo v sosednji Avstriji, v Radgonskem kotu. Pri tem je seveda vedela, da bodo delovali v 

drugi državi, v angleškem nadzorovanem območju in da bo moralo njihovo delo biti skrajno 

konspirativno, s tem pa tudi nevarno. Vzpostavitev mreže v letih 1945 do 147 je bilo oteženo 

in zato aktivnosti UDV dokaj skromne, saj je npr. 1947 FSS aretirala domačina iz Gornje 

Radgone, ki je bil poslan v Radkersburg/Radgono. Iz Radgonskega kota so npr. 1948 poročali 

številni agenti UDV (Pirc, Jožica, Perko, Karl Sebacher, Janez, Lojze Boršnak, Ivo Trček, 

Zvonko, Vučak, Erža,Šandor, Kresnik, Gorenc, Dolar). UDV so poročali o stanju v FSS in 

žandarmeriji,o gospodarskih zadevah, razpoloženju ljudi, o ljudeh, ki so ilegalno prišli ali 

občasno prihajali čez mejo, o tihotapcih in podobnih, dokaj banalnih zadevah, ki niso imele za 

UDV posebne teže. V času informbiroja je UDV aprila 1949 v Radgonski kot poslala 

sodelavca iz Nasove, ki je moral tam raztrositi propagandne letake in pri tem dokazati s 

poslanim pismom, da je res bil na tej akciji. UDV je pri tem delovanju v Radgonskem kotu 

izgubila nekaj sodelavcev, ki so bili ujeti ali pa, ko so prišli v Avstrijo, odpovedali 

sodelovanje z UDV. je pa UDV uspela v nekaj primerih, da je svoje agente vključila v vrste 

žandarmerije in celo FSS, pri čemer pa so nekatere osebe igrale vlogo dvojnih agentov ali pa 

zavestno prestopile iz UDV v vrste FSS.  

Problematika Radgonskega kota se je pokazala ob koncu vojne, ko so se na tem 

območju menjale v teku treh mesec štiri vojske (jugoslovanska vojska, Rdeča armada. 

bolgarske enote in od julija 1945 dalje angleška zasedbena vojska). 

Že OZNA, in pozneje UDV, sta se zelo aktivno vključili v delovanje z agenti v 

Radgonskem kotu. Vse do mednarodne odločitve, da ostane Radgonski kot Avstriji, je bilo 

delovanje UDV v prepričanju, da lahko le - ta pripade Jugoslaviji. Spomladi 1949 je pridobila 

UDV na avstrijski strani Ignaca Preloga, ki je bil šef okrajne žandarmerije v Radkerburgu 

/Radgoni (psevdonim Andraž), slovenskega porekla a po dokumentih UDV, brez znanja 
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slovenskega jezika..UDV je posredoval veliko pomembnih informacij, celo originalne nemške 

in angleške dokumente (seznami ilegalnih prebežnikov in njihovih zaslišanj, sezname 

tihotapcev, itd.) Vse to je seveda delal brez vednosti svojih nadrejenih in angleške FSS in brez 

plačila. Vendarle pa se da slutit, da. je na tako delovanje podzavestno vplivalo morda tudi 

njegovo slovensko poreklo. Informacije sta si UDV in Andraž izmenjevala največkrat osebno 

v kavarni v Radencih, tudi v prisotnosti nemškega prevajalca (Senekovič, bivši žandar med 

drugo svetovno vojno v Radencih). Za taka srečanja sta seveda morali obe strani poskrbeti, da 

je Andraž lahko ilegalno (!!!) prišel v Radence. UDV je sicer sodelovala z Andražem dokaj 

previdno in mu ob nekem osebnem posredovanju (primer Breznik v Gornji Radgoni) v 

začetku leta 1951 ni zaupala, saj se je bala, da ji Andraž pripravlja past za poznejše 

izsiljevanje Alojza Gašperja, pooblaščenca UDV. Odkritje takega delovanja Andraža bi 

sprožilo v Avstriji hude obtožbe na račun delovanja UDV ter poslabšalo že itak vedno dokaj 

napete odnose med obema državama. Pri tem bi čutili nedvomno posledice tudi Slovenci v 

dvojezičnih slovenskih vaseh v Radgonskem kotu 

Območje kamor se je UDV še posebej aktivno zanimala je bil Radgonski kot z 

dvojezičnimi vasmi Laafeld /Potrna, Sicheldorf /Žetinci, Dedenitz /Dedonci, Goritz /Gorca in 

Zelting /Zenkovci ter okrajnim središčem Radkersburg/Radgona. 

Slovenski oz. slovensko-nemški značaj teh petih vasi nam izpričujejo orisi raznih 

poročevalcev in zemljevidi etničnih mej ter statistični popisi prebivalstva v našem 

opazovanem obdobju, od 1880 do 1951. Kljub raznim kriterijem v popisih in opredelitvam 

glede jezika (npr. občevalni jezik) je slovenski živelj, ki je jezikovno pripadal v glavnem 

prekmurščini in manj vzhodnogoriškemu dialektu, ohranil svoj nacionalni značaj,tudi jezik, 

skozi vso predstavljeno dobo. 

Že avstroogrska statistika in tudi pozneje avstrijska ter nacistična so prav z uporabo 

teh statističnih prijemov in pritiski na ljudi konstantno zmanjševali odstotke ljudi s 

slovenskim občevalnim ali materinim jezikom. Tako se je delež v teh petih vaseh v obdobju 

1880 do 1910 znižal od 89 % v letu 1880 na 36 % v letu 1910, pri čemer pa mesto 

Radkersburg/Radgona ni imela po podatkih popisov slovenske večine (maksimalno le 4,4 % v 

letih 1880 in 1890). Tudi nacistični popis iz leta 1939 je naštel le 204 oseb s slovenskim 

jezikom,skupaj z mestom Radkersburg /Radgona, pri čemer je popisna statistika poznala kar 

pet možnih jezikovnih kombinacij in tako lahko očitna skrila Slovencev v njih. Zadnji popis 

iz našega predstavljenega obdobja (195 1) je bil prava manipulacija s slovenskim jezikom saj 

so števni komisarji Slovence vpisali v rubriki » drugi neznani občevalni jezik » ali med » tujci 

» ter so tako popolnoma spačili realno nacionalno- jezikovno sliko tega območja. 
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Kljub takim in podobnim statističnim mahinacijam in političnim pritiskom pa se je 

slovenska narodnostna manjšina v Radgonskem kotu ohranila vse do danes in se kaže v danih 

pogojih, predvsem na kulturnem področju v Društvu člen 7 /Kulturverein artikel VII., v 

Pavlovi hiši v Laafeldu /Potrna. 

OZNA oz. UDV je usmerila svoje delovanje takoj po koncu druge svetovne vojne na 

Radgonski kot, saj je tja pošiljala svoje agente, je pa tudi med domačim prebivalstvom 

pridobila svoje sodelavce. Dejavnost domačih sodelavcev je bila v vseh teh petih dvojezičnih 

vaseh ter še tudi v mestu Radkersburg/Radgona.  

Tako je bil sodelavec UDV » agent Lojze Boršnak », kmet iz Sicheldorfa /Žetinci, ki 

je v letu 1948 poročal o ljudeh, ki so ilegalno prišli v Avstrijo in živeli pri kmetih v teh vaseh. 

UDV je tudi opozoril, da so domačini med temi ljudmi prepoznali tudi nekaj sodelavcev 

UDV, ki jih je le – ta načrtno poslala na to območje. Za UDV so bile uporabne tudi njegove 

informacije o ilegalcih, ki jih je kot sodelavce pridobila FSS (npr. Franc Lovrec). Poročal je 

tudi o tihotapcih, ki so prihajali predvsem iz Prekmurja čez mejno Kučnico. 

Zelo aktiven s pošiljanjem sporočil je bil tudi » agent Topolovič », ki je stanoval v 

Goritz/ Gorci, in je poročal o ljudeh, ki so brali emigrantska časopisa » Matjažev glas » in » 

Slovenija«, ter o domačinki iz Laafelda/Potrne (Ema Šilec), ki je želela vzpostaviti zvezo z 

Jugoslavijo. 

» Agent Satler » je poročal poleti 1949 o avstrijskih žandarjih in financarjih, » agent 

Zadravec » pa v jeseni 1948 o nujnosti, da bi med slovensko prebivalstvo prihajalo tudi 

slovensko časopisje , ker so nekateri ljudje še v tistem času upali, da bo Radgonski kot 

pripadel Jugoslaviji. Poročal je tudi o družini Trojnko, o njihovi hčerki, ki je bila poročena s 

Prelogom iz Sicheldorfa/Žetinc, pa so žandarji sumili, da je » jugoslovanska špijonka ». 

Za UDV pa so bile seveda najbolj zanimive informacije, ki jih je posredoval Ignac 

Prelog (psevdonim Andraž) o svojih sodelavcih in FSS, tihotapcih oz. o splošnem položaju 

tudi Slovencev v Radgonskem kotu. 

Tako pridobljene informacije, od poslanih agentov in od domačih sodelavcev - 

agentov, je UDV relativno uspešno uporabljala za svoje delo v okraju in tudi pri 

preprečevanju tihotapstva .Vsa ta njena dejavnost v radgonskem kotu so bila tudi 

preventivnega značaja pred nevarnostmi, ki jih je ta služba videla na avstrijski strani z » 

kapitalistično – imperialističnimi silami (Anglija) in njihovo prikrito podporo ilegalnim 

skupinam, ki so se celo urile v njihovem taborišču (Strass). 

Vsa predstavljena dejavnost OZNA oz. UDV v okraju Gornja Radgona od 1945 do 

konca leta 1950 je bila prežeta trudi z kaznovalno politiko novega režima. Osnova je bila v 
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poletju 1945 sprejeta zakonodaja ( Zakon o zaščiti ljudskega premoženja, zakon o prepovedi 

izzivanja nacionalne,rasne in verske mržnje ter Zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in 

državo) ter konec leta 1947 splošni kazenski zakonik. UDV je imela v tem kazenskem sistemu 

prav posebno vlogo. Organizacija tožilstva in sodišč in je bila večstopenjska (okrajno, 

okrožno, višje in vrhovno). Pooblaščenstvo OZNA oz. UDV v okraju Gornja Radgona je v 

letu 1945 poleg izvedene prve faze izseljevanja apaških Nemcev, poskrbela da so bili 

kaznovani posamezniki zaradi ilegalnega prehoda meje, npr. Tratnikova in Domikova iz 

Apaškega polja (le z zaporom na OZNA za eno noč), v taborišče v Strnišče je poslala avgusta 

1945 podatke za medvojnega trgovskega oderuha ter v mariborske zapore poslala nekaj ujetih 

okupatorjevih sodelavcev. 

Ženske, ki so bile obsojene so praviloma pošiljali v ženski zapor v Rajhenburg 

(Sevnica), moške pa na delo v Škofjo Loko ali obsojene družine na delo na državna kmetijska 

posestva na Kočevsko. 

Najstrožje je bilo za ljudi, ki sta jih UDV in KNOJ predala tožilstvu in so bili obsojeni 

zaradi sodelovanja v ilegalnih skupinah, oz. bandah, kot je te skupine imenovala UDV v 

svojih dokumentih.  

V jeseni 1946 je sodišče v Mariboru obsodilo 28 članov in simpatizerjev Škamljičeve 

bande s kaznimi od sedmih mesecev do 15 let strogega zapora s prisilnim delom in izgubami 

političnih in državljanskih pravic ter za štiri osebe še zaplemba premoženja. Vodja bande Jože 

Škamljič je bil oktobra 1946 obsojen na 20 let zapora a je bil sredi petdesetih let izpuščen in 

je nato emigriral v Avstrijo. 

Februarja 1948 je na procesu v Mariboru bila obsojena skupina 19 oseb iz bande Mele 

–  

Police, s kaznimi od enega do 12 let za četverico vodilnih (Ajlec, Kovačič, Zmazek in 

Fekonja).  

Julija 1949 je bila na sodišču v Mariboru izrečena sodba članom Jurkovičevi bandi iz 

Hrastja Mote; njen vodja Viktor Jurkovič je bil obsojen na smrt ter je bil, po neuspeli pritožbi 

in prošnji za pomilostitev, v začetku januarja 1950 ustreljen.  

Konec leta 1949 in v letu 1950 je bilo kar nekaj posameznikov, predvsem pa žensk, 

izpuščenih po delno prestani kazni iz zaporov a so jih organi UDV še naprej skrbno nadzirali. 

UDV je sprožila tudi disciplinski postopek,vključno z zaporom, za pooblaščenca UDV 

v Gornji Radgoni (Savo Vilhar) zaradi njegovih odnosov s poročeno žensko, ,kateri bi naj 

izdal tudi zaupne službene zadeve. To pa ni bila edina afera v katero so se zapletli vodilni v 

okrajni UDV v Gornji Radgoni, saj so jih obtožile raznih zlorab obsojene osebe ali njihovi 
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svojci (npr. Ajlečevi iz Hercegovščaka in Vurcerjevi iz Radenc) a je UDV afere znala spretno 

umiriti. 

Posebej zapleten je bil odnos med UDV in Karlom Lukovnjakom, ki je postal njen 

agent, se ji izneveril v Avstriji, se vrnil, bil kaznovan z delovnim zaporom na Kočevskem a še 

vedno ostal sodelavec UDV s a se ga je končno le odrekla in ga ponovno poslala v zapor. 

Osebe, ki so po prejemu obvestila za odhod na služenje vojaškega roka v JLA, 

poskušale ali so pobegnile in so bile pri tem prijete ali ko so se morda pozneje vrnile v 

domovino, so bile zelo strogo kaznovane.- npr. štiri leta strogega zapora s prisilnim delom in 

izguba državljanskih pravic za eno leto po prestani kazni.  

Za klevetanje oblasti in širjenje alarmantnih vesti (npr. » Vojna bo ! «) so bili 

posamezniki obsojeni na zapor do dveh let s prisilnim delom,tisti najhujši primer iz obdobja 

informbiroja (primer Ivana Štrafele - Dona) pa se je končal 1950 leta z kaznijo 8 let zapora na 

Golem otoku.  

UDV je imela direkten vpliv na celoten sodni sistem, kar nam dokazujejo primeri, ko 

je npr. ustavila že uvedeno preiskavo in je tožilstvo umaknilo obtožnico, UDV pa je to osebo 

že v zaporu pridobila za sodelavca (Franc Rihtarič in evangeličanski duhovnik Zoltan 

Kerčmar iz Apač) ter primeri, ko UDV ni izdala soglasja, da bi se osebe, ki so pobegnila in bi 

se želele vrniti v okraj, dobile tako dovoljenje 

UDV je tožilstvu predajala tudi osebe,ki so storile gospodarske prekrške, kraje , 

poneverbe in skrivanje ilegalcev ter za neizpolnjevanje kvot obvezne oddaje (npr. Ernest 

Trinko, nameščenec kmetijske zadruge, na 10 let strogega zapora ). 

KP in njena UDV sta imela odločilen vpliv v celotnem obdobju v okraju, na prav vseh 

področjih dela od uprave (KLO, OLO), v množičnih organizacijah (OF, LM, AFŽ, ZB NOV, 

sindikat), v gospodarstvu, kulturi, športu, izobraževanju in pri nadzoru nad duhovščino (Ciril 

– Metodova družba), njene obveščevalne lovke pa so segale tudi čez mejo v Radgonski kot 

med slovensko narodno manjšino. 

V razmerah v katerih je ta služba delovala v predstavljenem obdobju (1945 – 1950) je 

bila režimu tesna opora, branilka njegovih idej in dejanj ter je delovala z metodami kot so jih 

imele podobne službe v drugih državah v tem obdobju. Njena dejanja so bila velikokrat na 

robu zakonitosti, katera ji je bila včasih tudi tuja, saj se je UDV smatrala za nedotakljivo in 

vedno nezmotljivo službo, ki brani in bo obranila novi komunistični sistem pred domačimi in 

zunanjimi sovražniki, ki so objektivno gledano, v resnici tudi nastajali in sovražno delovali. 

Prikazana zgodovina okraja Gornja Radgona, v sicer kratkem obdobju (1945 – 1950), 

pomeni izziv raziskovalcem, da bi raziskali še zgodovino drugih okrajev v slovenskem 
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prostoru v istem obdobju ter ugotovitve strnili v celovito podobo petih povojnih let v 

Sloveniji.  
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    14. Kratice 
 
    Agitprop            agitacija in propaganda         
    
    AFŽ                   Antifašistična fronta žena 

    AKZ                  Agrarno - kreditna zadruga z omejenim jamstvom  

    AVNOJ             Antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije       

    CK KPS            Centralni komite Komunistične partije Slovenije  

    CMD                 Ciril Metodovo društvo 

    DES                   Državne elektrarne Slovenije  

    DFŽ                   Demokratična fronta žena 

    DKFiD              Društvo kmečkih fantov in deklet 

    ES                      Enciklopedija Slovenije 

    FLRJ                  Federativna ljudska republika Jugoslavija 

    FSS                    Field Security Sections (Britanska vojaška tajna služba) 

    GSP                   Geheimstaatstpolizei (v Avstriji) 

    IB                       Informbiro 

    IOOF                 Izvršni odbor osvobodilne fronte 

    IOOLO              Izvršni odbor okrajnega ljudskega odbora 

    JRZ                    Jugoslovanska radikalna zajednica 

    KLO                  Krajevni ljudski odbor 

    KMETOZ          Kmetijska obdelovalna zadruga 

    KNOJ                Korpus narodne obrambe Jugoslavije 

    KNOO               Krajevni narodnoosvobodilni odbor 

    KOOF                Krajevni odbor Osvobodilne fronte 

    KOZA               Kmetijska obdelovalna zadruga 

    KPD                  Kazensko poboljševalni dom 

    KPÖ                  Komunistična stranka Avstrije 

    KPS                   Komunistična partija Slovenije  

    KUD                  Kulturno-umetniško društvo 

    LMS                  Ljudska mladina Slovenije 

    LRS                   Ljudska republika Slovenija 

    NAPROZA       Nabavno-prodajna zadruga 
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    NKVD             Ljudski komisariat za notranje zadeve -Sovj..varnostno- obveščevalna  služba 

    NOO                Narodnoosvobodilni odbor 

    NOV in POJ    Narodnoosvobodilna vojska in partizanski odredi Jugoslavije 

    NM                  Narodna milica 

    NSDAP           Nacionalsocialistična nemška delavska stranka 

    Ob KKPS        Oblastni komite Komunistične partije Slovenije 

    Ob LO             Oblastni ljudski odbor 

    OF                   Osvobodilna fronta  

    OK KPS          Okrajni komite Komunistične partije Slovenije  

    OK LMS         Okrajni komite Ljudske mladine Slovenije 

    OK SKOJ        Okrajni komite Saveza komunističke omladine Jugoslavije 

    OLO                Okrajni ljudski odbor 

    OOAFŽ           Okrajni odbor Antifašistične fronte žena 

    OO OF            Okrajni odbor osvobodilne fronte 

    OOS                Okrajni odbor sindikata 

    OOZB             Okrajni odbor Zveze borcev 

    OPŠ                 Okrajna partijska šola    

    OZKZ             Okrajna zveza kmetijskih zadrug 

    OZNA             Oddelek za zaščito naroda   

    ÖVP                Avstrijska ljudska stranka   

    RA                  Rdeča armada 

    SKOJ              Savez komunističke omladine Jugoslavije 

    SLS                 Slovenska ljudska stranka 

    SNOO             Slovenski narodnoosvobodilni odbor 

    SNOOS           Slovenski narodnoosvobodilni svet 

    SPÖ                 Socialistična stranka Avstrije 

    SS                    Sindikalni svet 

    UDBA             Uprava državne bezbednosti 

    UDV                Uprava državne varnosti 

    UNRRA           Uprava Organizacije združenih narodov za obnovo in razvoj   

    VINOZ            Vinarsko -obdelovalna zadruga  

     VKPb               Vsezvezna komunistična partija boljševikov 

     ZB NOV          Zveza borcev narodnoosvobodilne vojne                                                                      

     ZKLD               Zakon o kaznivih dejanjih zoper ljudstvo in državo 
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    15. PRILOGE 
 

    15.1 Dokumenti : 

 

1. Zapisnik izredne seje biroja OK KPS Gornja Radgona – zaslišanje Ivana Štrafele – Dona  

2. » Vrbovka » za sodelavko UDV Marija Fekonja- psevdonim Maček Milena (Rd 0001127) 

3. Karakteristika za informatorko UDV Maček Marija (Rd 0001128) 

4. » Vrbovka » za Močnik Marijo (Rd 0001063) 

5. Ožje veze s sodelavko UDV Marijo Močnik (Rd 0001064) 

6. Dopis UDV Radgona na UDV LR Slovenije (zadeva: Milan Klemenčič, član OK KPS 

Gornja Radgona , življenjepis+ fotografija) (Rd 0008385) 

7. Izjava duhovnika Srečka Vršiča za sodelovanje z UDV (Rd 0000151) 

8. Podatki za bogoslovca Vekoslava Grmiča ( Rd 0008273) 

9. Ukinitev preiskovalnega postopka in preiskovalnega zapora Rihtarič Franca (Rd 0001238) 

10. Izredno poročilo o kontaktu z » Andražem » (Rd 0002633) 

11. Fernschreiben Nr. 1234 (Rd 0002702) 

12. Izjava v podporo dr. Eriku Klincu (Rd 0002973)  

13. Zapisnik o izvršitvi smrtne kazni nad Viktorjem Jurkovičem (Pov. III. 652/1-49 Ne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 487 

15.2. Zemljevidi, fotografije, skice : 

   15.2.1. Zemljevidi : 

1. Karta okraja Radgona s KLO leta 1948 (vir: Uradni list LRS, Ljubljana 1948) 

2. Zemljevid Apaškega polja (vir: Ščap Dušan, zgodovina Apaškega polja od njegovih  

      začetkov do leta 1950, Črnci 2015, str. 8) 

3. Zemljevid krajev na Apaškem polju (nemška imena); vir: Der Untersteirer 3/1982 

4. Zemljevid krajev na levem bregu Mure v Avstriji (vir: Engelke Edda: Wir sind 

durch die Mur geschwommen, Laafeld/Potrna , 2013, str. 63) 

5. Odstotki nemškega in slovenskega prebivalstva (popis prebivalstva leta 1910) 

6. Odstotki nemškega in slovenskega prebivalstva (popis prebivalstva leta 1921) 

     15.2.2. Fotografije : 

1. Gornja Radona leta 1947 (vir: Milan Kocuvan, Gornja Radgona) 

2. Apače leta 1936 (vir: Ščap, str. 360) 

3. Slatina Radenci leta 1947 (vir:www. razglednice.eu) 

4.  Kapela leta 1947 (vir: www. razglednice.eu) 

5. Skupina 96 FSS v Radkersburgu /Radgona maja 1946 (vir: Feldner Monika – 

Zimmermann, Die südsteierischen Bezirke  Feldbach und Radkersburg unter 

britischer Besatzung, Feldbach 2005, str. 18) 

6. Angleški »Royal Dragons » pred ruskim spomenikom na Glavnem trgu v 

Radkersburgu / Radgona 26. aprila 1946 (vir: Feldner, str. 146) 

7. Nagrobna plošča Apaških Nemcev v Murakereszturu (Madžarska) ; (vir: 

Simentschitsch Franz, Vertreibung aus dem Abstallerfeld, v Feldbacher Beiträge 

zur Heimatkunde der Südoststeiermark, Heft 9/10, Feldbach 2005, str. 198) 

8. Thomas Simentschitsch (1895-1945), župan občine Apače 1941-1945 (vir: 

Simentschitsch, str. 193) 

9. Rado Ajlec  (Rd 0004508) in Viktor Jurkovič (Rd 0005363) 

10. Časopis Matjažev glas in letaki (vir:Čoh Mateja, Za svobodo,kralja in domovino, 

Ljubljana 2010, str. 104) 

11. Fotografije sodelavcev UDV (vir. Arhiv Slovenije – AS 1931 MF Rd 001 do 008) 

12. NAPROZA Apače 1946-1947 in Poljedelska kmetijska zadruga » Edvard Kardelj » 

Apače leta 1946 (vir: Ščap. str. 331 in 335)  

15.2.3. Skica: 

          1.   Skica železniške postaje v Radkersburgu /Radgona (Rd 0002093) 
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 maturiral na Gimnaziji Frana Miklošiča v Ljutomeru (1967) 

 diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (profesor zgodovine in 

umetnostne zgodovine (1976), naslov diplomske naloge Štajerc in njegov odnos 

dovolitev v državni zbor leta 1907 (mentor red. prof. dr. Vasilij Melik) 

 strokovni izpit (1979) 

 magistriral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze Edvarda Kardelja v 

Ljubljani (1989); tema magistrske naloge: Okrajno sodišče Ljutomer in raba jezika 1900 

– 1914 (mentor red. prof. dr. Vasilij Melik) 

 doktoriral (2002) na Univerzi v Celovcu (Universität Klagenfurt) - Fakultät für 

Kulturwissenschaften; naslov disertacije der »Štajerc« und die »deutschfreundlichen 

Slowenen« im ersten Weltkrieg (mentor. redni univ. prof. dr. Helmut Rumpler) in 

pridobil akademski naslov Dr. phil. (Doctor philosophiae)     

 

 

  

 

     Zaposlitev 

 

 učitelj zgodovine in umetnostne zgodovine na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 

(1971 -1979 in 1984-1986 ter 1991 -1995)  

 ravnatelj Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer (1979 – 1984 in 1986 – 1991) 

 direktor Ljudske univerze Gornja Radgona (1995 – 2013) 

 habilitirani asistent (1984-1987) za južnoslovansko zgodovino do leta 1918 in slovensko 

zgodovino do leta 1918  na Pedagoški akademiji Univerze v Mariboru 

 zunanji predavatelj na Ljudski univerzi v Ljutomeru (od 1979 dalje) 

 zunanji sodelavec (šolsko leto 1978/79) na Poklicni gostinski šoli Radenci 

za predmet STM (Samoupravljanje s temelji marksizma)       

 

      Napredovanje 
 

 svetnik (1992); RS, Ministrstvo za šolstvo in šport 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

Profesionalne izkušnje 
 

 dopolnilno izobraževanje učiteljev STM na fakulteti za sociologijo, politične  vede in 

novinarstvo Univerze v Ljubljani (1977) 

 izobraževanje – Novejša dognanja na področju zgodovine 20. stoletja (RS, Ministrstvo 

za šolstvo in šport,(1993) 

 izobraževanje učiteljev zgodovine na maturo (RS Ministrstvo za šolstvo in šport,šolski 

leti 1993/94 in 1994/95) 

 pridobitev Potrdila o usposobljenosti za vodjo študijskih krožkov (Andragoški center 

Slovenije, ACS 1996) 

 izobraževanje za ocenjevalce zgodovine pri maturi (2001 dalje) 

 usposobljenost za učitelja v programih UŽU- Most do izobrazbe in UŽU-beremo in 

pišemo skupaj (ACS 2007) 

 odgovorni urednik Glasila Zgodovinskega društva Gornja Radgona (od 1994 dalje), 

 urednik monografije Negova skozi čas (2006) 

 strokovni sodelavec radijskih oddaj potepanje po Pomurju, Murski val ( ) 

 strokovni sodelavec televizijskih oddaj v seriji Zamejski Slovenci, TV AS () 

 

      

Članstvo v strokovnih komisijah in odborih 

 

 član Sveta za vzgojo, izobraževanje in usmerjeno izobraževanje pri Občinski konferenci 

SZDL Ljutomer (1979) 

 član Občinske komisije za usmerjeno izobraževanje Ljutomer (1980) 

 član Odbora za ustanovitev Muzeja taborskega gibanja v Ljutomeru (1982) 

 član odbora za tradicije delavskega gibanja pri Občinskem svetu Zveze sindikatov 

Slovenije Ljutomer (1983-1987)  

 član Sveta za vzgojo, izobraževanje, usmerjeno izobraževanje in celodnevno šolo pri 

Občinski konferenci SZDL Ljutomer (1983-1987) 

 član Osrednjega pripravljalnega odbora ob 100 –letnici smrti Frana Miklošiča; skupščina 

občine Ljutomer (1990) 

 ustanovni član Zgodovinskega društva Gornja Radgona in njegov predsednik (od 1994 

dalje) 

 

 





  

 
 
            
 
 
                                                 UNIVERZA V MARIBORU 
                                               FILOZOFSKA FAKULTETA 
 
 
 
 
 
 
                                    IZJAVA DOKTORSKEGA KANDIDATA 
 
 
 
                      Podpisani dr. Ivan Rihtarič, vpisna številka F0029014 
 
                                                  izjavljam, 
 
     da je doktorska disertacija z naslovom Okraj Gornja Radgona 1945-1950          
 

• rezultat lastnega raziskovalnega dela, 
• da so rezultati korektno navedeni in 
• da nisem kršil avtorskih pravic in intelektualne lastnine drugih. 

 
 
 
 
                                                                         Podpis doktorskega kandidata: 






