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Galicijski levi v bojih proti 
partizanom: 14. grenadirska 

divizija Waffen-SS (galicijska št. 1) 
na Slovenskem

Klemen Kocjančič
Dr., asistent-raziskovalec

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Obramboslovni raziskovalni center
Kardeljeva ploščad 5, SI–1000 Ljubljana, Slovenija

e-pošta: klemen.kocjancic@fdv.uni-lj.si; klemenkocjancic@gmail.com

Izvleček:
Članek obravnava delovanje 14. grenadirske divizije Waffen-SS na Slovenskem 
proti partizanom v dveh obdobjih v zadnjem letu druge svetovne vojne. Kot 
ena izmed divizij Waffen-SS, formirana iz ne-nemških oz. ne-germanskih 
pripadnikov, je sodelovala v frontnih bojih proti sovjetski Rdeči armadi ter 
v bojih proti slovaškim in slovenskim partizanom. V Sloveniji je primarno 
delovala na območju t. i. Spodnje Štajerske in je najbolj znana po operaciji 
na Menini planini, a so bili deli diviziji poslani tudi v boje proti partizanom 
na Dolenjsko ter Gorenjsko. Ne glede na obseg, dokaj dobro oborožitev in 
predhodne bojne izkušnje, galicijska divizija ni zabeležila večjih uspehov v boju 
proti slovenskemu narodno-osvobodilnemu gibanju.

Ključne besede: 
druga svetovna vojna, Spodnja Štajerska, Waffen-SS, narodnoosvobodilna 
vojska in partizanski odredi Slovenije, kolaboracija, tretji rajh

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 19 (2019), št. 3, str. 815–846, 99 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Med formacijami Waffen-SS, ki so delovale v Sloveniji, sodi tudi 14. grenadirska 
divizija Waffen-SS (ukrajinska št. 1) (nemško: 14. Waffen-Grenadier-Division-
-der SS (ukrainische Nr. 1)). Divizija je prišla v Slovenijo na podlagi poročila 
HSSPF Alpenland Erwina Rösenerja po (neuspešno) končani protipartizanski 
operaciji decembra 1944 na Spodnjem Štajerskem. Rösener je tako sredi janu-
arja 1945 zahteval dodatne sile za očiščenje terena in tako se je Vrhovno povelj-
stvo Wehrmachta (OKW) odločilo, da iz Slovaške v Slovenijo premesti ukrajin-
sko divizijo.1 

Ukrajinska divizija je nadomestila 31. SS-prostovoljno grenadirsko divizijo, 
ki je bila poslana na madžarsko fronto proti Sovjetom. Kratkotrajna istočasna 
prisotnost dveh divizij Waffen-SS na istem (slovenskem) ozemlju ter odhod 
ene iz slovenskega ozemlja je povzročila tudi nekatere napačne navedbe v slo-
venskem zgodovinopisju, in sicer da je bila 31. SS-divizija vključena v 14. SS-
-divizijo.2

Od ustanovitve do prihoda v Slovenijo

Ob pričetku druge svetovne vojne je bila vzhodna Galicija del poljske republi-
ke. Slednja je propadla po skupni nemško-sovjetski invaziji, čemur je sledila 
tudi razdelitev novo-osvojenega ozemlja, na podlagi predhodno podpisanega 
pakta Ribbentrop-Molotov. Vzhodna Galicija, v kateri je leta 1939 živelo skoraj 
šest milijonov ljudi (večino – 64,1 % so predstavljali Ukrajinci), je postal del 
sovjetskega felda. Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 se je 
to spremenilo.3

 V okupirani Galiciji so nacistični funkcionarji sprva načrtovali ustanovitev 
ukrajinske države (pod nacističnim nadzorom), a so se pozneje načrti spreme-
nili: vzhodno Galicijo so pripojili Generalni guberniji (Generalgouvernement), 
ki je zajemala večji del nekdanje poljske republike, medtem ko je preostala 
Ukrajina postala del Rajhovskega komisariata Ukrajina (Reichskommissari-
at Ukraine). Vzhodna Galicija je bila pod avstrijsko nadvlado kronska dežela 
(Kronland) in je bila zaznamovana tudi z germansko kulturo (preko nemških 

1 Michael James Melnyk, To Battle: The Formation and History of the 14. Galician SS Volunteer Division 
(Solihull, 2002), str. 215 (dalje: Melnyk, To Battle).

2 Jože Marolt, Šercerjeva brigada na Štajerskem (Maribor, 1993), str. 324 (dalje: Marolt, Šercerjeva bri-
gada); Miroslav Stiplovšek, Šlandrova brigada (Ljubljana, 1971), str. 660 (dalje: Stiplovšek, Šlandrova 
brigada); Milan Ževart, Lackov odred: Lackova četa, Lackov bataljon, Pohorski-Lackov odred: 1. knjiga 
(Maribor, 1988), str. 376; Marjan Žnidarič, Na krilih junaštva in tovarištva: Pregled zgodovine XIV. divi-
zije (Ljubljana, 2009), str. 279. 

3 Michael O. Logusz, Galicia Division: The Waffen-SS 14th Grenadier Division 1943–1945 (Atglen, 
1997), str. 39 (dalje: Logusz, Galicia Division).
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in avstrijskih kolonistov). Leta 1939 je bilo v vzhodni Galiciji okoli 55 tisoč 
Nemcev, pri čemer so nacistični rasni "strokovnjaki" šteli druge prebivalce Gali-
cije za delno germanske (vsaj po krvi) in s tem rasno boljše od preostalega slo-
vanskega življa. Ko so po izgubah na vzhodni fronti pričeli iskati nove delavce 
in vojake, so se med drugim pričeli ozirati tudi na rasno "manjvredne" ljudi, ki 
so bili pod nacistično kontrolo.4 

Predlog za ustanovitev divizije, sestavljene iz Ukrajincev, je prišel s strani 
generalnega guvernerja Galicije Otta Wächterja (1901–1949), ki je 1. marca 
1943 Himmlerju poslal pismo. Slednji je bil tej ideji naklonjen in že isti mesec 
pooblastil Wächterja, da nadzoruje proces rekrutiranja vojakov. Naloga je bila 
nato zaupana Ukrajinskemu osrednjemu odboru, ustanovljenem aprila 1940 in 
zadolženemu za pomoč pri obravnavi več deset tisoč Ukrajincev, ki so pribežali 
v gubernijo s sovjetskega ozemlja. Že konec marca 1943 so začeli iskati pro-
stovoljce za divizijo, pri čemer je bil odziv več kot zadovoljiv; do konca junija 
se je prijavilo okoli 80.000 rekrutov. Ker je to presegalo okvir (ene) divizije, je 
divizijski vojaški odbor pričel s selekcijskim postopkom (starost in predhodna 
vojaška kariera), preko katerega so zmanjšali število na 53 tisoč. Med majem in 
junijem 1943 so dejansko vpoklicali 42.000 ljudi, pri čemer so jih 27.000 spo-
znali primerne za vojaško službo od teh pa so jih v divizijske vrste uvrstili le 
trinajst tisoč.5 

Julija istega leta se je pričelo formiranje divizije v glavnem galicijskem mestu 
Lvovu (dan. L'viv), od koder so pričeli odhajati transporti bodočih podčastni-
kov, zdravnikov in vojaških kaplanov ter pripadnikov specialističnih rodov 
(artilerija, zračna obramba, zveze, inženirstvo ...) v nemške vojaške šole, med-
tem ko je bilo moštvo poslano v Heidelager. A še preden je bila divizija dejan-
sko formirana, so februarja 1944 v boj proti pro-sovjetski 1. ukrajinski partizan-
ski diviziji poslali bojno skupino. Partizanska divizija je prodrla iz Belorusije v 
Generalno gubernijo.6 

V začetku julija 1944 je divizija skorajda že končala urjenje, ko je bila posla-
na sprva nazaj v Galicijo, nato pa na vzhodno fronto proti sovjetski Rdeči arma-
di. Kako hudi boji so potekali, dokazuje usoda 29. grenadirskega polka Waffen-
-SS, ki je v petih dneh bojev izgubila vse poveljnike (od 275 pripadnikov štabne 
čete je ostala nepoškodovana le sedmerica vojakov) in so posledično polk raz-
pustili ter preživelo moštvo vključili v 30. in 31. polk. 

Konec julija tega leta so se nemške sile, vključno z Galizien, umaknile pred 
sovjetskimi silami ter zapustile galicijsko ter ukrajinsko ozemlje. Divizija se 
je umaknila v Karpate, kjer so reorganizirali in popolnili zdesetkano divizijo. 

4 Logusz, Galicia Division, str. 27–51.
5 Prav tam, str. 51–94.
6 Prav tam, str. 95–151.
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Konec septembra je bila divizija v boj proti pro-sovjetskim vstajnikom na Slo-
vaškem, ki so pričeli upor proti Nemcem. Divizijo so večinoma uporabili za 
varovanje komunikacij, pri čemer so hkrati usposabljali tudi na novo vključeno 
moštvo. Sredi januarja 1945 so divizijo ponovno uporabili za boj proti Rdeči 
armadi.7 

Dne 21. januarja je divizijsko poveljstvo dobilo ukaz, da mora zapustiti slo-
vaško ozemlje in se odpraviti na Spodnjo Štajersko, kjer bo končala svojo reor-
ganizacijo in s tem dosegla popolno bojno pripravljenost. Podrejena bo HSSPF 
Alpenland v Ljubljani, pri čemer bo sodelovala s svojimi enotami v boju proti 
slovenskim partizanom. Ker je bil železniški transport omejen, je morala večina 
divizije pot do Slovenije opraviti peš (razdeljena na dva dela); z železnico so 
transportirali le težko artilerijo in večji del divizijskih tovornjakov (ki so vlekli 
to artilerijo). 31. januarja so divizijski pripadniki začeli dolg pohod proti Mari-
boru, kamor so prispeli 28. februarja t. l. Na poti med avstrijskim Gradcem in 
slovenskim Mariborom so divizijske enote postale tarče zavezniških letalcev, ki 
so bili nastanjeni v Italiji. Posledično so bili prisiljeni uvesti le nočne pohode, s 
čimer so se zaščitili pred letalskimi napadi, a bili tako bolj izpostavljeni morebi-
tnim partizanskim napadom.8

Delovanje na Spodnjem Štajerskem

Od treh divizijskih skupin je na slovensko ozemlje prva prispela Marschgru-
ppe C, ki je uporabljala železniški transport. Med prvimi divizijskimi eno-
tami je bila tudi poljska bolnišnica, ki je v Maribor prispela 28. oz. 29. janu-
arja 1945 in je bila sprva nameščena v bombardirano vojašnico. Istočasno 
je prišla tudi divizijska protiletalska četa, katerih devet protiletalskih topov 
kalibra 37 mm je bilo nemudoma vključenih v zračno obrambo Maribora.  
Marschgruppe A je v Slovenijo prišla konec februarja, medtem ko so zadnje divi-
zijske enote prispele šele v prvem tednu marca.9

Gauleiter Siegfried Uiberreither (1908–1984) je bil presenečen nad nepri-
čakovanim prihodom divizije; vojaške oblasti so ga namreč pozabile obvestiti, 
da bo divizija nameščena v "njegovo" regijo. Sprva je prisotnost divizije zavračal, 
pri čemer je trdil, da na njegovem ozemlju vladata le "mir in red".10 Divizija je 

7 Prav tam, str. 188–308. Za več o delovanju ukrajinske divizije na Slovaškem glej: Michal Šmigel' in 
Aleksandr Cherkasov, "The 14th Waffen-Grenadier-Division of the SS 'Galizien No. 1' in Slovakia 
(1944–1945): Battles and Repressions", Bylye Gody 28 (2013), str. 61–72.

8 Ibid, str. 308–318, Melnyk, To Battle, str. 217.
9 Melnyk, To Battle, str. 218.
10 Odpor proti prisotnosti ukrajinske divizije je bil očiten predvsem na območju Deutschlandsberga, 

kjer je bil nameščen šolski in nadomestni polk, zaradi česar je moral pri lokalnih oblasteh v prid divi-
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bila razmeščena po širšem območju Spodnje Štajerske kot tudi preko meje v 
Avstriji (nekako v območju 70 x 50 km). Divizijski štab se je nahajal v Selnici ob 
Dravi; 29. polk je bil nameščen na področju severno in južno od Maribor, pri 
čemer se je štab nahajal v Slovenskih Konjicah; 30. polk je imel štab v Velenju 
ter enote jugovzhodno od Slovenj Gradca; 31. polk je bil razmeščen na obmej-
nem področju Ruš, Fale, in Radelj ob Dravi, pri čemer je bil polkovni štab garni-
ziran v Lovrencu na Pohorju. Fusilirski bataljon je imel štab v Zgornji Polskavi 
ter enote v okolici Slovenske Bistrice. Artilerijski polk je bil porazdeljen po Spo-
dnji Štajerski, s čimer je lahko podpiral pehotne polke: štab polka se je nahajal 
pri divizijskem štabu v Selnici, 1. bataljon v Slovenski Bistrici, 2. bataljon je bil 
pri 30. polku, 3. bataljon z 31. polkom ter 4. bataljon zahodno od Slovenske 
Bistrice. Protitankovski bataljon je bil nastanjen v Slovenski Bistrici; bataljon 
za zveze v Rušah. Oskrbovalne enote so se nahajale v avstrijskem Leibnitzu ter 
slovenski Slivnici; inženirski bataljon v Muti in Radljah; poljsko-nadomestni 
bataljon v avstrijskih mestih Eibiswaldu, Armfelsu in Leutschachu; ter šolski 
in nadomestni polk je bil nastanjen v okolici avstrijskega Deutschlandsberga 

zije posredovati sam Gauleiter (Wolf-Dietrich Heinke, The Ukrainian Division 'Galicia' 1943–45: A 
Memoir (Toronto, 1988), str. 99 (dalje: Heinke, The Ukrainian Division). 

Skupina pripadnikov 14. SS-divizije z dobro vidnimi oznakami divizije na ovratnikih, marec 1945, 
Slovenija (AMM) 
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(s sedežem polka v tem mestu). Kot rečeno, se je divizijska poljska bolnišnica 
sprva nahajala v Mariboru, nato pa je bila premeščena v Celje.11 

Divizijske enote so bile odgovorne za zaščito področja in izvajanje boja 
proti partizanom. Že predhodnice divizije so se soočale z manjšimi partizanski-
mi napadi na posameznike oz. manjše skupine, pri čemer so zabeležili tudi prve 
žrtve. Vseeno je divizija storila vse, da je zaščitila najpomembnejše prometne, 
industrijske in druge strateške objekte na svojem področju. Poleg tega stacio-
narnega delovanja (pri čemer so tudi zanemarili načrtovano dodatno urjenje 
(novih) vojakov) so predvsem na Pohorje začeli pošiljati skupine, ki naj bi našle 
in napadle tamkajšnje partizane. V prvih desetih dneh po prihodu divizijskih 
enot na Spodnjo Štajersko so preko teh ofenzivnih in defenzivnih akcij uspeli 
zagotoviti nadzor nad cesto in železnico Maribor–Celje.12 

15. februarja je obveščevalni center partizanske 14. divizije poročal o priho-
du 14. SS ukrajinske divizije, ki je bila v tem času že vpletena v akcije na podro-
čju Smrekovca in Mozirskih planin. Dalje so omenili prisotnost treh polkov (29. 
do 31.), pri čemer naj bi vsak polk imel tri bataljone, 13. artilerijsko in 14. tan-
kovsko četo. Vsi bataljoni naj bi imeli 3 pehotne in eno težko četo. Bataljon naj 
bi imel med 500 in 600 vojakov, medtem ko naj bi celotna divizija štela med pet 
in šest tisoč pripadnikov. Glede oborožitve so zabeležili, da ima vsaka pehotna 
četa 2 lahka mitraljeza (in ostali vojaki puške), medtem ko je imela težka četa 
3 lahke in en težki minomet kot tudi šest težkih mitraljezov. 13. artilerijska četa 
naj bi imela šest topov kalibra 7,5 cm ter en top 15 cm. Ugotovili so, da je 97 % 
moštva ukrajinske narodnosti, pri čemer je njihova morala slaba. Obveščevalni 
oddelek (dalje OBOD) Glavnega štaba NOV in POS (dalje GŠS) je 16. februarja 
posredoval Vrhovnemu štabu NOV in POJ (dalje VŠJ) informacijo o prisotnosti 
Ukrajincev na Slovenskem. Čez tri dni so prvič VŠJ-u omenili, da je na sektor 
Maribor prišla 14. SS-divizija.13

Istočasno so v divizijo prihajali tudi posamezni Ukrajinci (prisilni delavci, 
interniranci v koncentracijskih taboriščih, dezerterji iz drugih enot ...), ki so v 
diviziji sorojakov videli možnost za preživetje.14 To dejstvo so (pozneje) potr-
dili tudi partizanski obveščevalci Kamniško-zasavskega odreda (dalje KZO) v 
poročilu glede angažiranosti pripadnikov 3. bataljona 31. polka v marcu 1945: 

11 Logusz, Galicia Division, str. 317–319; Melnyk, To Battle, str. 233.
12 Heinke, The Ukrainian Division, str. 100–101; Melnyk, To Battle, str. 235. O pomenu železnice na 

Spodnjem Štajerskem glej: Marjan Žnidarič, Železničarji in železnice v času okupacije in narodnoosvo-
bodilnega bojna na slovenskem Štajerskem (Ljubljana, 1990).

13 Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 1851, t. e. 51, a. e. 1638, depeša obveščevalnega centra 14. divizije 
Glavnemu štabu NOV in POS (GŠS) št. 38 z dne 15. marca 1945; ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša 
št. 307 z dne 16. februarja 1945, depeša št. 359 z dne 19. februarja 1945.

14 Logusz, Galicia Division, str. 326–328.
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Posebnega veselja do tega [izvajanje protipartizanskega boja] seveda niso imeli, 
ker so pripadniki tega bataljona bili večinoma pobrani iz koncentracijskih 
taborišč, ali ujeti nekdanji polski [sic] ali ruski partizani. Ko so bili nastanjeni 
ob cesti Domžale–Trojane, so se začeli upirati, podtalno rovariti in izkati zvez 
z našimi edinicami. Zato jih je vodstvo mnogo razorožilo, kar pa je njihovo, že 
itako slabo moralo še poslabšalo, ter so se začeli predajati.15

Šele 28. februarja je Rösener16 poslal posebno povelje vsem podrejenim 
enotam in ustanovam, v katerem je zapisal sledeče: 

Na povelje državne vodje SS je bila pod moje poveljstvo začasno dodeljena in bila 
podrejena ena SS-enota. V preprečitev prijateljskega ognja je potrebno vedeti, da 
so pripadniki te SS-enote v večji meri Ukrajinci in govorijo le slabo nemščino. 
Razpoznavni znaki: SS-uniforma, na desnem ovratniku galicijski lev (bel na 
črnem), na levi nadlahti galicijski lev (zlat na modrem).17

V tem času je postalo jasno, da Nemci kljub izgubam na frontah ne 
bodo brez boja prepustili partizanom spodnještajersko ozemlje, ki je posta-
lo pomembno za umik in oskrbovanje enot na madžarski in jugoslovanski 
fronti. Zato se je VŠJ 12. februarja odločil, da ohrani enote 4. operativne cone 
za končne boje in je tako ukazal premik 14. partizanske divizije in Operativ-
nega štaba VI. in XI. brigade na Dolenjsko in to preko Hrvaškega Zagorja; na 
Spodnjem Štajerskem bi ostali le odredi, ki so zaradi velikosti (majhnosti) bili 
bolj primerni za izogibanje sovražnikovih sunkov. Počasi so se premikali proti 
Savi, a se je izkazalo, da zaradi narasle Save in sovražnikovih položajev tega ne 
bodo mogli storiti.18 

GŠS je 6. marca ukazal Šercerjevi in Bračičevi brigadi, da prenehata s posku-
si prehoda reke in se odpravita na sever proti Pohorju. 8. marca je Šercerjeva 
brigada bila na Mozirskih planinah: štab brigade s 1. in 2. bataljonom v Žekovcu 
nad Mozirjem, 3. bataljon na domačiji Zagradišnik in jurišni bataljon na doma-
čiji Keber na območju Radegunde. Vsi bataljoni so zavarovali svoje položaje in 
postavili zasede.19 Na teh položajih jih je presenetila prva večja protipartizan-

15 ARS, AS 1851, t. e. 105, a. e. 2087, poročilo Obveščevalnega centra (OC) Štaba Kamniško-zasavskega 
odreda (KZO) z dne 6. aprila 1945.

16 V poznejših interakcijah med Rösenerjem in divizijo se je, po navedbah takratnega načelnika štaba 
divizije Heinkeja, izkazalo, da Rösener želi čim več iztržiti s prisotnostjo divizije pod njegovim povelj-
stvom, pri čemer se je vpletal tudi v taktiko delovanje. Glede slednjega ga niso vedno poslušali, saj ni 
bil profesionalni vojak (Heinke, The Ukrainian Division, str. 101). 

17 ARS, AS 1621, t. e. 2, povelje HSSPF Alpenland z dne 28. februarja 1945.
18 Stiplovšek, Šlandrova brigada, str. 642–647.
19 Marolt, Šercerjeva brigada, str. 323–324.

Slika 2
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ska akcija, v kateri je sodelovala tudi divizija in sicer Operacija Nevihta (Unter-
nehmen Donnerwetter).20 

Istega dne, 6. marca, je iz Ljubljane v Medvode prišla prva večja skupina 
(okoli tisoč vojakov), ki so naslednjega dne nadaljevali pot proti Kamniku. 7. 
marca je prišla skupina 500 SS vojakov iz ljubljanskega Polja proti Medvodam; 
tu so ostali do 9. marca, nakar so nadaljevali pot proti Kamniku. Po navedbah 
partizanskih obveščevalcev so bili v skupini poleg Nemcev tudi Romuni, Hrvati 
in Čehi,21 ki so pripadali 14. SS-diviziji. Pozneje so zabeležili še en premik iz te 
divizije: med 13. in 15. marcem je v okolico Škofje Loke (ponovno iz ljubljan-
skega Polja) prišla večja skupina okoli 1500 vojakov.22 Ti premiki so nakazovali 
prihodnje ofenzivne akcije divizije na Štajerskem in Gorenjskem, česar so se 
zavedali tudi v GŠS.23

Nemška taktika je bila sledeča: po vzpostavitvi obkolitvenega obroča okoli 
operativnega območja, kjer so se nahajale partizanske enote, so v hribe poslali 

20 Melnyk, To Battle, str. 240.
21 Prisotnost teh narodnosti v 14. SS-diviziji v večjemu številu je nemogoča, toda ta opis lahko pripišemo 

nepoznavanju razlik med vzhodnoevropskimi jeziki. Obstaja seveda možnost, da so bili to pripadniki 
drugih enot, ki so potovali istočasno z galicijsko divizijo.

22 ARS, AS 1848, t. e. 32, a. e. 615, Informacijsko poročilo št. 68 OC štaba 9. korpusa z dne 19. marca 1945; 
ARS, AS 1848, t. e. 45, a. e. 818, depeša št. 645 OC 9. korpusa z dne 15. marca 1945.

23 ARS, AS 1851, t. e. 26, a. e. 1052, informacijsko poročilo št. 905/45 z dne 22. marca 1945.

Skupina pripadnikov 14. SS-divizije marca 1945 v vasi Rače-Fram (AMM)
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vode oz. čete, ki so delovale samostojno v boju proti partizanom. Ukrajinci so 
pred pričetkom ofenzive prejeli za tri dni "železnih" obrokov (3 zavitke piško-
tov, 3 male konzerve svinjine in 3 cigare).24

9. marca ob 11. uri so "esesovci s poševnimi očmi"25 prodrli iz Šmihela ter 
blizu Gostečnika naleteli na zasede 2. čete jurišnega bataljona Šercerjeve brigade. 
Močan napad je povzročil samovoljen umik čete s položajev, s čimer so Ukrajinci 
zasegli njihove položaje. 1. četa jurišnega bataljona, ki je prihitela na pomoč, ni 
bila obveščena o partizanskem umiku in je padla v zasedo; v boju na jasi brez 
kritja je padlo četverica borcev, medtem ko je bilo sedem partizanov ranjenih. 
Istočasno so Ukrajinci napadli tudi položaje 3. bataljona, ki se je moral delno 
umakniti. Ponoči so se prenehali spopadi, kar so izkoristili partizani Šercerjeve 
brigade za premik na nove položaje: preko Trnavskega grebena, Goličke plani-
ne do požgane Mozirske koče. Naslednji dan je brigada pričela z umikom proti 
severu, ko so na položajih pod Mrzlim vrhom ugotovili, da so nemške sile sklenile 
obroč okoli Mozirskih planin. Partizanski poveljniki so se odločili povzpeti na 
Ojstrov vrh, kjer so v spopadu ubili več esesovcev in jih pet tudi zajeli. Slednji so 
na zaslišanju na štabu brigade razkrili namen ofenzive in podatke o diviziji. 

Ves dan so se vrstili napadi Ukrajincev na partizanske položaje, pri čemer 
naj bi bili Ukrajinci in Čerkezi opiti s "šturmrumom". Pomočnik političnega 
komisarja Šercerjeve brigade je za ta dan ocenil, da so nemške sile izgubile 39 
padlih in okoli 80 ranjenih vojakov, medtem ko so partizani imeli 5 padlih in 11 
ranjenih. V bojih so partizani zasegli eno brzostrelko, 2 puški, pištolo in nekaj 
opreme. Zvečer so Ukrajinci prekinili napade in se utaborili na planini Kal, 
medtem ko so se partizani ponovno namenili premakniti proti Dobrovljam. 

A ogledi izvidnikov so pokazali, da je ta smer premočno zavarovana z nem-
škimi položaji, zato so se odločili, da se štab brigade umakne na Konjščico. Tu so 
sprejeli borbo z ukrajinsko kolono, ki se je spuščala iz Mozirske koče, pri čemer 
so jih partizani presenetili z napadom iz dveh strani. Kolona se je umaknila, pri 
čemer so pripadniki 2. bataljona zajeli štiri pijane esesovce, 2 težka minometa, 
1 brzostrelko, 2 puški ter vojaško opremo. Po umiku ukrajinske kolone se je 
oglasila sovražnikova artilerija iz Rečice ob Savinji, ki je dve uri obstreljevala 
vzhodna pobočja Konjščice. 

Po precej neuspešni artilerijski predpripravi so sledili novi napadi na parti-
zanske položaje pri Kortnerju in Golički loki; po treh sovražnikovih napadih so 

24 Arhiv Michaela Melnyka (AMM), neobjavljeni spomini Walterja K.
25 Različni slovenski avtorji navajajo, da so se v vrstah ukrajinske divizije nahajali tudi "Čerkezi" (torej 

vzhodni prostovoljci s področja Kavkaza), a to ne potrjujejo nemški oz. ukrajinski viri o diviziji. 
Posledično lahko domnevamo, da so se ofenzive udeležili tudi nekatere druge manjše enote s pripa-
dniki, izhajajoč iz (kavkaškega oz. azijskega) ozemlja Sovjetske zveze (glej npr. Franc Sever, Past na 
Menini planini: Kako smo prelisičili XIV. SS-divizijo Galizien na Menini planini (Celje, 2009), str. 20 
(dalje: Sever, Past na Menini planini)). 
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partizani izvedli protinapad, pri čemer jih je najbolj oviralo samostojno mitra-
lješko gnezdo, ki je krilo umik preostalim Ukrajincem. V naskoku so partizani 
ubili več "Čerkezov" in enega ujeli, kot tudi zaplenili mitraljez "Šarac". Istega dne 
so Ukrajinci poskušali, tudi ob artilerijski podpori, prodreti preko partizanskih 
južnih položajev v okolici domačije Bursečnik. 

Noč je prinesla novo možnost za umik pred sovražnikom; zdaj so se parti-
zanski poveljniki odločili na premik v Jazbine nad Mozirjem. To je bilo območje, 
katerega so ukrajinske sile nedavno prečesale. S tem so se partizani umaknili na 
področje, za katerega so nemški poveljniki menili, da je očiščeno. 12. marca 
zjutraj so po neopaženemu pohodu mimo sovražnikovih zased in položajev 
prispeli v Jazbine, kjer so v miru preživeli dan. Zvečer so zapustili tudi te polo-
žaje kot tudi Mozirske planine in naslednji dan prišli na Razborje, kjer so ostali 
nadaljnje tri dni. Po ocenah Šercerjeve brigade so Nemci v treh dneh izgubili 

Pripadnik 14. 
SS-divizije v snežnem 
rovu med boji na 
Menini planini marca 
1945 (AMM)
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okoli 210 padlih in 260 ranjenih kot tudi 22 ujetih vojakov.26 V bojih so parti-
zani zaplenili tudi 27 pušk, 2 minometa, 2 strojnici, 1 brzostrelko, 3 pištole ter 
večjo količino strelivo. Istočasno pa so utrpeli izgubo 17 padlih, 21 ranjenih in 
55 pogrešanih borcev ter 25 pušk, 4 strojnic in 3 brzostrelk.27 

Prvi stik s partizani iz Bračičeve brigade so Ukrajinci vzpostavili 9. marca 
na jugu Mozirskih planin, ko so prodirali iz položajev na črti Mozirje–Šmihel. 
Prvotni napad je potisnil partizanske branilce nazaj, pri čemer so zavzeli nove 
položaje pri vasi Trnavče. Branilci so do noči zavrnili več napadov Ukrajincev, 
ki so uspeli priti vse do vasi; proti večeru so se Ukrajinci umaknili.28 10. marca 
so potekali spopadi na črti Bele Vode (Visočnik)–Sv. Radegunda, ki so se nato 
prevesili še v naslednji dan. Zjutraj 11. marca so najhujši spopadi potekali na 
območju Mozirska koča–Planina; po uri in pol dolgem spopadu so se partizan-
ski branilci umaknili v smeri Poljan. 

Ko je predhodnica 14. partizanske divizije naletela na ukrajinsko četo, 
katero je napadla, jo razbila in zaplenila štiri mitraljeze s pripadajočim streli-
vom, je razkrila premik partizanske divizije, ki je bila posledično izpostavljena 
tudi artilerijskemu in minometnemu obstreljevanju iz Mozirja in Šoštanja. Med 
umikom so partizanske položaje napadale prodirajoče se ukrajinske enote iz 
Mozirja in Sv. Florjana pri Šoštanju. Zaradi bližine med položaji obeh strani se 
je večkrat zgodilo, da so ukrajinski artileristi obstreljevali svoje rojake na pla-
nini29.30 Kljub temu se je partizanska množica organizirano umikala iz opera-
tivnega področja ukrajinske divizije. V bojih je samo Bračičeva brigada izgubi-
la osem padlih in štiri ranjene, medtem ko so ukrajinske izgube ocenili na 50 
mrtvih, veliko ranjenih in enega ujetega.31 

Ofenziva se je nadaljevala na planini Menini, kjer je ukrajinska divizija z dru-
gimi enotami32 ponovno ustvarila obroč, in sicer po cestah Kamnik–Motnik–

26 Divizija je po lastnih podatkih utrpela le enega mrtvega in nekaj ranjenih, kar je bolj verjetno od pri-
kazanih partizanskih poročil; po slednjih naj bi tako divizija izgubila kar za bataljon vojakov (Heinke, 
The Ukrainian Division, str. 102). 

27 Marolt, Šercerjeva brigada, str. 325–336.
28 Mirko Fajdiga, Bračičeva brigada na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem: II. del: 2. knjiga (Maribor, 

1994), str. 537 (dalje: Fajdiga, Bračičeva brigada).
29 To potrjujejo tudi pričevanja ukrajinskih vojakov: po prvem spopadu med Ukrajinci in partizani so 

esesovci poklicali na pomoč artilerijsko podporo, a še preden se je začela, so esesovci napadli par-
tizanske položaje in ugotovili, da so se slednji že umaknili na nove položaje. Tako jih je preseneti-
lo lastno artilerijsko obstreljevanje na starih partizanskih položajih (AMM, neobjavljeni spomini 
Walterja K.).

30 Melnyk, To Battle, str. 242; Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 538–543.
31 Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 540.
32 Po navedbah Severja naj bi imela ukrajinska divizija na voljo "oklepno enoto in transporterje" v času 

operacije na Menini planini (Sever, Past na Menini planini, 20). Ker v njeni sestavi ni bilo nobenih 
oklepnih vozil, so le-ta morala pripadala drugi nemški enoti. Oklepna vozila (oz. t. i. avtoblinde) so 
bile uporabljena za patruljiranje po cestah okoli obroča (ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 1659, depeša IV. 
operativne cone GŠS-ju št. 31 z dne 14. marca 1945).
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Vransko in Kamnik–Črnivec–Gornji Grad–Nazarje–Vransko.33 V obroču so 
se znašli Operativni štab 6. in 11. brigade (z obema brigadama), 4. bataljon 3. 
brigade Narodne obrambe (dalje NO) ter okoli petdesetih terenskih delavcev. 
Bataljon Narodne obrambe se je umikal proti Zasavskim revirjem, a je padel v 
nemško operacijsko področje.34 

Vse tri partizanske enote so zvečer 13. marca zasedle položaje okoli vrhov 
Menine planine, ki je bila pokrita z meter in pol do dva metra debelo snežno 
odejo, ki je onemogočala premikanje kot tudi prenočevanje. Ponoči je štab 4. 
operativne cone ukazal operativnemu štabu pod vodstvom Franca Severja-
-Frante, da se morajo takoj prebiti iz obroča in sicer preko Tuhinjske doline na 
Šipek. Med nočnim premikom so padli v nemško (ukrajinsko) zasedo v dolini 
Kozji hrbet pri Špitaliču (pri čemer so bili ranjeni trije borci), zato so se parti-
zanske enote umaknile nazaj ter se proti večeru utaborile na območju Slape–
Vivodnik; nočni pohod ni bil potekal brez težav, ker so se ponoči izgubili komi-
sar, njegov pomočnik in načelnik operativnega štaba.

Naslednjega dne (14. marca) je Sever ponovno prejel ukaz, da se morajo 
partizani nemudoma umakniti iz Menine planine; čez dan so bile poslane izvi-
dniške patrulje, da bi ugotovile lokacijo nemških (ukrajinskih) zased oz. polo-
žajev. Istočasno so iz skrivališča prinesli tudi večjo število streliva, ročnih bomb 
in druge vojaške opreme, ki je bila vse bolj potrebna. Tega dne so bile parti-
zanske enote v nemškem obroču razporejene sledeče: pobočje Vivodnika in 
kote 1445 je zasedala Zidanškova brigada, jugovzhodno od nje (na koti 1439) 
je bil 4. bataljon 3. brigade NO, Šlandrova brigada je imela položaje na Šavnici 
in Višavnici, medtem ko se je operativni štab namestil med obema brigadama.35 

33 4. operativna cona je poročala, da je 12. marca cesto Domžale–Trojane–Gomiljsko zasedla kozaška 
divizija, ki je sem prišla iz Zasavja in Dolenjske, cesto Kamnik–Vransko–Menina planino ter Zadreško 
dolino zasedla "Vlasova divizija", ki je sem prišla iz Kranja, medtem ko je cesto Mozirje–Ljubno–
Špeh–Luče–Solčava–Črna–Bele Vode zasedla 14. SS ukrajinska divizija (ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 
1659, depeša IV. operativne cone GŠS-ju št. 23 z dne 13. marca 1945). Medtem ko je Vlasova divizi-
ja zagotovo tudi ukrajinska divizija, bolj preseneča prisotnost kozaške divizije, katere drugi viri ne 
navajajo. Najmanj en ukrajinski poveljnik voda je v spominih zabeležil tudi prisotnost enote nemške-
ga vojnega letalstva (Luftwaffe), ki je sodelovala v prečesavanju terena (AMM, neobjavljeni spomini 
Romana K.). Med še vedno neidentificiranimi enotami je tudi ukrajinski bataljon, pod poveljstvom 
ruskega majorja Grafa Silova, ki je bil aktiven v celjskem in konjiškem okrožju; bataljon je v prvi polo-
vici marca 1945 storil več zločinov proti civilnemu prebivalstvu na širšem področju Mozirskih planin 
(ARS, AS 220, t. e. 52, odločba Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomaga-
čev (KOZUP) Š-2521). Silov namreč ni bil nikoli častnik v sestavi ukrajinske divizije (AMM, tipkopis 
Officer – Service Positions of 14 Galician Division Winter 1944/45).

34 14. marca je tako 4. (koroški) bataljon med pohodom proti Zgornjem Tuhinju na pobočju Menine 
planine naletel na telefonsko žico, a ker niso vedeli kdo jo je napeljal, so jo pustili pri miru. Pozneje 
se je izkazalo, da je to bila nemška žica, gotovo namenjena za koordiniranje artilerijske podpore. 
Prisotnost bataljona se je izkazalo za dobrodošel slučaj, saj so bili pripadniki bataljona dobro opre-
mljeni, tako z orožjem, osebno opremo kot prehrano (Drago Vresnik, Tretja brigada Vojske državne 
varnosti-Narodne obrambe: Prispevek k zgodovini VDV-NO Slovenije (Ljubljana, 1988), str. 225–227). 

35 V Tuhinju, kjer se je namestil štab galicijske divizije, so delovali tudi partizanski zaupniki, ki so obvesti-
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Ob 10. uri je položaje Zidanškove brigade napadla sovražnikova enota, ki je 
prišla iz Češnjic; čez pol ure so se ji pri napadu pridružili še dve drugi koloni, ki 
sta prodrli iz Gornjega gradu.36 Zaradi neuspešnih napadov se je okoli 14:00 pri-
čelo še artilerijsko obstreljevanje, ki je uspelo spremeniti razmerje, s čimer so se 
sovražnikovi vojaki uspeli vriniti med položaje 4. bataljona NO in Zidanškove 
brigade in prodrli v neposredno bližino operativnega štaba. 

Posledično se je popoldne pričel postopen umik vseh partizanskih enot 
na nove položaje na Jespi pod Medvedjakom. Enote so se razporedile sledeče: 
med Vivodnikom in Gospodnjem stanu Zidanškova brigada, vzhodno od nje 
(proti koti 1463, Loka) je bil bataljon NO, nato štabni vod operativnega štaba (s 
priključenimi terenci in političnimi delavci) ter naprej (južno od kote 1463 in 
jugovzhodno of Medvedjaka) še Šlandrova brigada. Naslednji dan (15. marca) 
so ponovno potekali napadi, podprti z artilerijskim bombardiranjem, pri čemer 
je bila najbolj ogrožena prav Zidanškova brigada. 

Operativni štab se je zato odločil, da poskusi s prebojem večjega dela bor-

li partizane o namerah Ukrajincev za 14. marec, kot tudi glede slabega moralnega stanja med povelj-
niki (Sever, Past na Menini planini, str. 51). 

36 Ob poldnevu je IV. operativna cona poročala, da je do takrat k partizanskih enotam prebežalo že 12 
ukrajinskih dezerterjev, obenem so zajeli še 15 drugih (ukrajinskih in drugih) vojakov (ARS, AS 1851, 
t. e. 57, a. e. 1659, depeši IV. operativne cone GŠS-ju št. 27 in 29 z dne 14. marca 1945).

Janez Majnik-Tone in Ivan Majnik-Džems med ofenzivo na Menini planini marca 1945 (Fototeka MNZS, 
Zbirka Tekoče gradivo, 1115_3)
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cev iz obroča in sicer v smeri proti Tuhinjski dolini in dalje proti Šipku. S pomo-
čjo borcev-domačinov so izrabili hudourniško strmino, kjer se je nahajala drča 
za spuščane lesa, da so se spustili v dolino, in to v bližini vasi Cirkuše. Partizani 
so se nahajali tako blizu ukrajinskih artilerijskih položajev, da so slišali ukaze 
za streljanje po njihovih nedavnih položajih na vrhu planine. V največji tiši-
ni je dolga partizanska kolona nadaljevala pot po dolini med Črnim vrhom in 
Češnjicami proti Jerenicam, od tam naprej pa proti Šipku. Manjši del partiza-
nov v obroču (ranjenci in njihova zaščita) so se umaknili v skrito bolnišnico v 
Krviji nad Bočno, kjer so našli zavetje. Naslednje jutro 16. marca so ukrajinski 
vojaki ugotovili, da so ponoči partizani izginili, s čimer je propadel glavni cilj te 
protipartizanske akcije.37 Najmanj trije ukrajinski vojaki, ki so padli v dotični 
ofenzivi, so bili pokopani na šoštanjskem pokopališču.38

Kako slaba je bila morala ukrajinskih esesovcev in njihova pripravljenost za 
bojevanje, dokazuje tudi eden izmed incidentov v 10. četi (3. bataljona) šolske-
ga in nadomestnega polka, ki se je nahajala v avstrijskem Bad Gamsu. 11. marca 
je pet vojakov, medtem ko so njihovi kolegi bili v kinu, vdrlo v orožarno, kjer 
so ukradli mitraljez, dve polavtomatski puški ter pripadajoče strelivo in pred 
odhodom ubili še dva podčastnika. 10. četa je bila aktivirana v pregon dezerter-
jev, pri čemer je v spopadu umrl eden izmed pobeglih. Preostala četverica je 8 
dni tavala po gozdu, dokler jih ni zajel Lackov odred.39 

13. marca je obveščevalni center partizanske 14. divizije pripravil pregle-
dno poročilo o ukrajinski diviziji; kot vir podatkov so uporabili vojaške knjižice 
ujetnikov kot tudi njihove izpovedi med zaslišanji:40

Prvotna 14. divizija Galizien je bila poslana julija 1944 iz Neukamera na vzhod-
no fronto na sektor Tarnopol – Brodi. V tej diviziji je bilo polovica nemcev ter 
polovica Ukrajincev. Na fronti se je ta divizija nahajala tri tedne, koncem avgusta 
in začetkom septembra 44, nakar je bila razbita, en celi Rgt. te divizije pa je bil 
zajet od ruskih partizanov. Ostanke te divizije so nato potegnili na Slovaško v 
St. Martin, kjer je bila formirana nova divizija, ki se sedaj imenuje 14. SS Ukrajin-
ska divizija. Ta nova divizija je koncem septembra 1944 krenila iz Slovaške na Sp. 
Štajersko ter je prišla 27. 2. 1945 v Maribor ter razporedila svoje edinice po Sp. 
Štajerskem. 5. marca 1945 je bila ta divizija poslana v ofenzivo proti partizanskim 
edinicam na sektor med Zg. Savinjsko dolino in Koroško, po tej ofenzivi pa kakor 

37 Mirko Fajdiga, Zidanškova brigada (Ljubljana–Maribor, 1975), str. 616–630; Sever, Past na Menini 
planini, str. 19–86.

38 ARS, AS 1602, t. e. 302, poročila o oskrbi vojnih grobov v Šoštanju iz aprila 1945.
39 ARS, AS 1851, t. e. 105, a. e. 2084, zapisnik zaslišanja Luke T. v OC Štaba Lackovega odreda z dne 28. 

marca 1945.
40 ARS, AS 1851, t. e. 104, a. e. 2075, poročilo OC 14. udarne divizije o 14. SS diviziji z dne 13. marca 1945.
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izpovedujejo ujetniki, bo ta divizija krenila na italijansko fronto.
Sestav 14. SS Ukrajinske divizije je sledeči : sestoji se iz 29. 30. in 31. Rgt. ter Ersatz-
bataljona. Sama divizija spada pod komando Himmlerja ter ji poveljuje Brigade-
oberführer Freitag. /Nemc/. 
Regimenti te divizije se sestoje iz treh bataljonov ter iz XIII. Artilerijske kompanije 
/IG/ ter iz 14. Panzerkompanie. Vsaki bataljon imenovanih regimentov se sestoji 
iz treh pešadijskih kompanij ter iz ene težke kompanije /Schwerekompanie/. Vsa 
kompanija ima tri zuge /vode/, vsaki vod pa ima tri desetine.
Pešadijske kompanije so oborožene z dvem lahkima mitraljezema ter s puškami. 
Vsaka 4. težka kompanija /Schwerekompanie/ v bataljonu ima tri lahke minom-
ete, 1 težki minomet ter še 6 težkih mitraljezev. Vsaka 13. kompanija v Regimentu 
ima 6 lahkih topov 7,5 cm in 1 težki top 15 cm. 14. kompanija v regimentu je 
svoje čase imela 4. PZKW1 in 2 PZKW5, sedaj nima nobenega.
Komandant 30. Rgt. je Obersturmbannführer Forstroiter. /Nemec/
Komandat 31. Rgt. je Standartenführer Panier. /Nemec/
Komandant 13. kompanije 31. Rgt. je Untersturmführer Nagel. /nemec/
Komandant I. bat. 31. Rgt. je Hauptsturmführer Glocker /nemc/.
V celi diviziji se nahaja samo 3 % Nemcev, ostali so vsi Ukrajinci. Morala njih je 
slaba ter jih je že dezertiralo v večjih skupinah. Hrano imajo tudi slabo ter kakor 
izpovedujejo ujetniki, so imeli za časa ofenzive proti našim edinicam samo 50 
dkg kruha, 2 dkg margarine na dan ter opoldan čisto juho, kot vodo.
Mnogi Ukrajinci so bili v nemških oficirskih šolah ter so dobili tudi oficirske čine. 
Tako ima v tej diviziji najvišji čin od Ukrajincev neki Standartenführer /major/.

Neuspeh ofenzive je kot kaže sprožil večdnevno ropanje pri civilnem pre-
bivalstvu, saj so ohranjena poročila (zabeleženih je več kot 30 različnih inci-
dentov) ter popisi ukradenih stvari iz Šoštanja, Šmartna ob Paki in drugi oko-
liških krajev. Ti roparski napadih, v katerih so Ukrajinci pokradli tako hrano, 
obleko, nakit kot tudi gospodinjske predmete in silažo ter opremo za živino, so 
potekali med 14. in 22. marcem. Nekateri oškodovanci so morali tudi zagoto-
viti prenočišče za te ukrajinske vojake. S poročilom so se ukvarjali tako lokalni 
(nemški) orožniki, župani prizadetih občin kot tudi vodstvo Štajerske domo-
vinske zveze. V enem izmed dopisov je šoštanjski župan med drugim zapisal, 
da je SS poleg ropanja tudi požigala, ter brez razloga ustrelila dva kmeta. Prav 
tako je slišal, da so Ukrajinci pri različnih ljudeh zaničljivo govorili čez državo 
in firerja.41

41 ARS, AS 1602, t. e. 174, poročila o povzročeni škodi, pismo župana Šoštanj z dne 20. marca 1945.

Slika 5



K. Kocjancic: Galicijski levi v bojih proti partizanom: 14. grenadirska ..

830

16. marca je lahko OBOD na podlagi pridobljenih informacij v času ofen-
zive poročal VŠJ-u, da je 14. SS ukrajinska divizija v Slovenijo prišla 27. febru-
arja s Slovaške, pri čemer se je štab divizije nastanil v gradu Viltus pri Mariboru. 
Ugotovili so, da ima divizija tri polke (29., 30. in 31.), pri čemer ima vsak polk 
tri bataljone po štiri čete. Nadomestni bataljon ima 13. artilerijsko in 14. tan-
kovsko četo. Poveljnik divizije je generalmajor Freitag, njegov adjutant Ostuf. 
Finder, medtem ko 30. polku poveljuje Ostuf. Vorstreuter in 31. polku Staf. 
Pahjer. Sporočili so jim tudi, da ima divizija med pet in šest tisoč pripadnikov, 
od katerih jih je 97 % Ukrajincev. Istočasno pa so poročali tudi o prisotnosti 2. 
ukrajinske divizije, o kateri niso imeli točnih podatkov.42

Med 17. in 19. marcem je iz Ljubljane prišlo v Radovljico več transportov pri-
padnikov ukrajinske divizije (sprva 800, nato 40 vagonov vojaštva in nato še 400 
vojakov), ki so lokalnemu prebivalstvu govorili, da se odpravljajo na ofenzivo. 
Istočasno so pripadniki iste divizije odšli iz Ljubljane v Kranj (med 2.500 in 3.000 
vojakov), pri čemer je bilo v tej skupini tudi okoli tisoč artileristov. Dalje so parti-

42 ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša Obveščevalnega oddelka GŠS (OBOD) Vrhovnemu štabu NOV 
in POJ (VŠJ) št. 34 z dne 16. marca 1945.

Pripadniki partizanske 14. divizije in Pero Brajević na Menini planini marca 1945 (Fototeka MNZS, 
Zbirka Tekoče gradivo, p19085)
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zanski obveščevalci ugotovili, da so bili deli te divizije poslani iz Kranja v Šenčur, 
kot tudi v Besnico (sem okoli 1.800 vojakov). Iz Besnice je 300 vojakov šlo naprej 
v Nemilje in 300 v Dol pri Nemiljah. Imeli pa so tudi nepreverjene informacije, 
da je okoli dva tisoč ukrajinskih vojakov prišlo v noči iz 17. na 18. marec tudi na 
Bled. 18. marca so prav tako imeli nepreverjene informacije, da se je štab divizije 
preselil v Rečico pri Mozirju. Naslednji dan, v zgodnjih jutranjih urah, je v Puštal 
iz Ljubljane prišlo okoli tisoč esesovcev, ki so s seboj imeli tudi baterijo (12) topov 
kalibra 115 mm; tu so ostali en dan, nakar so polovico s kamioni (iz Škofje Loke) 
prepeljali v vas Podpurflica, kjer so zavarovali Poljansko cesto kot tudi poslali 
kolone v gozdove. 200 vojakov z enim topom je šlo v Gabrk in Log, druga kolona 
je šla na Gaberško goro, in tretja kolona je odšla do vasi Bodolje.43

18. marca je Lackov odred poročal o razporeditvi sovražnikovih vojakov 
na svojem operativnem ozemlju; vojaki 14. SS divizije so bili nastanjeni: Luča-
ne 210 vojakov in 10 častnikov, Selnica 100 vojakov in 10 častnikov, Ruše 150 
vojakov, Fala 50 vojakov, Gurtina 60 vojakov, Brezno 50 vojakov, Hörnsdorf 
300 vojakov, Marenberg 75 vojakov (25 vojakov težkega voda), Deutschlan-
dsberg štab polka (400 vojakov in 40 avtomobilov) nadomestnega in šolskega 
polka, Unterfrezen 90 vojakov I. bataljona nadomestnega in šolskega polka, 
Švanberg štab in dve četi (180 vojakov) nadomestnega in šolskega polka, Pöl-
fingsbrun 120 vojakov, Vernersdorf 2 četi (380 vojakov), Gams dve četi (200 
mož) nadomestnega in šolskega polka, Šteintz 2 četi (200 vojakov) III. bataljo-
na nadomestnega in šolskega polka, St. Josef ena četa (90 mož) III. bataljona 
nadomestnega in šolskega polka, Mettersdorf ena četa (90 mož) III. bataljona 
nadomestnega in šolskega polka, Trahütten 300 vojakov podčastniške šole iz 
sestave nadomestnega in šolskega bataljona.44

Kot je razvidno iz teh partizanskih poročil, se je večji del ukrajinske divizi-
je premaknil na Gorenjsko, kjer je Rösener načrtoval serijo protipartizanskih 
operacij, usmerjenih v uničenje partizanskega 9. korpusa. Kot prva se je priče-
la Operacija Začetek pomladi (Unternehmen Frühlingsanfang), pri čemer so 
Ukrajinci predstavljali eno izmed zapornih sil v nemškem obroču okoli dela 9. 
korpusa.45 Na širšem področju Porezna, Cerkljanskega, Blegoša in Ratitovca je 
bilo obkoljenih okoli 2.500 partizanov iz Kosovelove brigade,46 20. udarne trža-

43 ARS, AS 1848, t. e. 45, a. e. 818, depeša št. 691 obveščevalnega centra 9. korpusa z dne 20. marca 1945; 
ARS, AS 1851, t. e. 103, a. e. 1066, Informacijsko poročilo št. 20 OC Komande mesta Škofja Loka z dne 
21. marca 1945; ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 43 z dne 18. marca 1945.

44 ARS, AS 1851, t. e. 105, a. e. 2084, Situacijsko poročilo št. 66/45 OC Štaba Lackovega odreda z dne 18. 
marca 1945.

45 Ukrajinsko divizijo je podprl 2. bataljon Šolskega polka Brandenburg (Lehr-Regiment Brandenburg), 
pri čemer je zavaroval Poljansko dolino (ARS, AS 1851, t. e. 80, a. e. 1928, Zapisnik zaslišanja Karla D. v 
OC Jeseniško-bohinjskega odreda z dne 21. aprila 1945).

46 Polni naziv brigade je bil: 19. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "Srečko Kosovel" (bolj 
znana le kot Kosovelova brigada).
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ške garibaldske brigade, 158. brigade "Antonio Gramsci", Škofjeloškega odreda, 
inženirskega bataljona 31. divizije, komanda Gorenjskega vojnega področja, 
zaščitni bataljon Oblastnega komiteja KPS za Gorenjsko ter številni aktivisti. 
Med ofenzivo ukrajinska divizija ni bila v večjih kontaktih s partizanskimi bra-
nilci, saj so slednji ugotovili, da "ne pokaže večje aktivnosti", kot tudi da "ima 
moštvo zelo slabo moralo". Vseeno so ukrajinski vojaki 20. marca pričeli pro-
dirati z več kolonami na Jelovico: 500 mož je preko Vodic prišlo na Jamnik in 
nato šlo naprej v Selško dolino (slednji so imeli s seboj tudi 30 natovorjenih 
mul), medtem ko je druga skupina (tudi v moči 500 vojakov) šla iz Bohinja v 
Sorico, ter nato zasedla položaje v Zalem logu, od tam pa v Selško in Poljansko 
dolino, kjer so postavili zasede in zasedli blokadne položaje. 22. marca zvečer 
je Galizien prispela do Prtovča, na jugovzhodnih pobočjih Ratitovca. Isti dan se 
je iz Škofje Loke premaknilo okoli 300 SS vojakov v Poljane (Poljansko dolino) 
kot okrepitev. Naslednji dan se je v Selški dolini nahajalo že okoli 1.100 pripa-
dnikov ukrajinske divizije.47 

24. marca so potekali večji spopadi na področju Blegoša in Martinj vrha; v 
tem času je v ofenzivi sodelovalo že med 2.500 in 3.000 Ukrajincev. 29. marca, 
ko je 14. SS-divizija zasedala Jelovico, je pričela popuščati intenzivnost ofenzi-
ve. Deli divizije, ki so bili na Gorenjskem, so bili 7. aprila poslani nazaj na Štajer-
sko in sicer preko Škofje Loke in Šentvida nad Ljubljano. 48 Večji del divizije je bil 
poslan preko Ljubelja oz. Jesenic v Celovec in od tam naprej na vzhod, medtem 
ko se je 13. aprila del divizije še vedno nahajal v Škofji Loki.49 

Ukrajinski SS vojaki, ki so se nahajali v vaseh okoli Škofje Loke (Na Suhi, 
sv. Duhu, Stari Loki, Puštalu, Virmašah in Starem dvoru) niso pustili najbolj-
šega vtisa med prebivalci, saj so videli, "kako so postali kot nekdaj vojaki 
SS ponižni, prosjačijo hrano po hišah, ker jim je na /kazanih/ o.z. na kotlih 
nezadostna hrana, ti vojaki imajo tudi zelo slabo in rascapano obleko. Zato je 
morala med njimi zelo slaba in tudi sami izjavlajo, da je zanje postalo živlenje 
obupno".50

47 Kljub temu, da je bila večina moštva ukrajinske narodnosti, so jo partizanski obveščevalci za njo trdili, 
da "je po svojem nacionalnem sestavu čista nemška" (ARS, AS 1848, t. e. 32, a. e. 615, informacijsko 
poročilo št. 71 OC štaba 9. korpusa z dne 12. aprila 1945).

48 Prisotnost ukrajinskih vojakov na Gorenjskem potrjuje tudi nakup mesa v Kranju s strani 2. in 3. bata-
ljona 14. artilerijskega polka Waffen-SS (ARS, AS 1827, t. e. 51, "Seznam vojaških, policijskih in žendar-
merijskih edinic, ki so v času okupacije nabavljale meso v Kranju" z dne 23. oktobra 1945).

49 ARS, AS 1848, t. e. 32, a. e. 615, informacijsko poročilo št. 70 OC korpusa 9. korpusa z dne 28. marca 
1945, informacijsko poročilo št. 71 OC korpusa 9. korpusa z dne 12. aprila 1945, informacijsko poro-
čilo št. 72 OC korpusa 9. korpusa z dne 13. aprila 1945; ARS, AS 1851, t. e. 103, a. e. 1066, Informacijsko 
poročilo št. 20 OC Komande mesta Škofja Loka z dne 21. marca 1945; Zdravko Klanjšček, Deveti kor-
pus slovenske narodnoosvobodilne vojske 1943-1945 (Ljubljana: 1999), str. 388–394; Ciril Zupanc, 
"Partizanske enote in borbe v Selški dolini 1943-1945," Loški razgledi 23, št. 1 (1976), str. 244. 

50 ARS, AS 1851, t. e. 103, a. e. 1066, Informacijsko poročilo od 20. II. 45 do 20. III. 45 št. 19 OC Komande 
mesta Škofja Loka z dne 19. marca 1945.
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21. marca ponoči so neznani vojaki, v domačiji Gregorc v Straži pri Vojniku, 
vrgli skozi okno dve ročni granati v hišo, kjer je takrat spalo pet ljudi. Za posle-
dicami hudih ran je naslednji dan umrla ena pomožna delavka, medtem ko so 
bili preostali štirje huje ranjeni in poslani na zdravljenje v Celje. V preiskavi so 
lokalni orožniki ugotovili, da ozadje zločina sega v začetek marca, ko so trije 
ukrajinski vojaki "SS-enote Wildner" v Vojniku 4. marca vlomili v hišo in ukra-
dli večjo količino hrane. Vsi trije so bili prejeti in poslani v zapor, od koder sta 
dva Ukrajinca pobegnila. 4. marca so v Zrečah aretirali tri ukrajinske vojake iz 
"SS-enote Wildner" (SS-Einheit Wildner),51 pri katerih so našli ukradeno hrano. 
Dva sta pozneje zbežala iz zapora in se nato skrila v hlev v Straži brez vednosti 
stanovalcev. V noči na 7. marec je SS-patrulja prišla na Gregorčevo posestvo, 
kjer je presenetila enega izmed pobeglih Ukrajincev in ga ubila med poskusom 
pobega. Popoldne 21. marca se je na domačijo ponovno vrnila SS-patrulja, da 
bi poiskala pobeglega konja; pri tem so domačini na vojakih videli tudi italijan-
ske in nemške oz. jugoslovanske ročne bombe, katerih ostanke so odkrili po 
eksploziji v hiši. Posledično se je orožniška postaja v Vojniku obrnila na povelj-
stvo 29. SS-polka s prošnjo o tej patrulji.52 

22. marca je okoli 800 vojakov ukrajinske divizije napadlo Lackov odred 
na avstrijski Altenhütte, kjer so partizani zbirali zavezniško padalsko pošiljko, 
odvrženo 19. marca. Ukrajinci so partizane presenetili v taborišču pri Čirmu, 
pri čemer sta padla dva borca, trije so bili ranjeni, medtem ko je drugim uspelo 
izvesti umik.53 

Na področju Vojnika so tamkajšnji orožniki zabeležili več prestopkov, stor-
jenih s strani "ukrajinskih SS formacij 14. SS divizije" (Übergriffe der ukraini-
schen SS Verbände der 14. SS Division): poleg več ropov so Ukrajinci ustrelili tri 
ženske, dva moška ter zajeli enega partizana. V času med 22. in 28. marcem je 
ukrajinska SS enota v Novi Cerkvi v okolici pokopališča ustrelila dva ujeta par-
tizana in nato odvrgla njuni trupli v bližnji potok. Zanimiv je tudi poudarek, da 
so oropali tudi hišo, katerih dva sinova sta padla na vzhodni fronti, medtem ko 
je tretji sin še vedno tam kot nemški vojak ("ein Sohn als Deutscher Soldat an 
der Ostfront steht").54 

22. marca je OBOD pripravil tudi posebno poročilo o 14. SS diviziji, v kate-
rem so zapisali:55

51 SS-Ostubaf. Karl Wildner je bil poveljnik 3. bataljona 29. grenadirskega polka Waffen-SS (John P. 
Moore, Führerliste der Waffen-SS (Portland, 2003)).

52 ARS, AS 1621, t. e. 2, poročilo o umoru v Straži z dne 23. marca 1945.
53 ARS, AS 1851, t. e. 105, a. e. 2084, situacijsko poročilo št. 67/45 OC Štaba Lackovega odreda z dne 23. 

marca 1945.
54 ARS, AS 1621, t. e. 2, poročilo o prestopkih z dne 29. marca 1945.
55 ARS, AS 1851, t. e. 67, a. e. 1814, Poročilo o 14. SS diviziji z dne 22. marca 1945.
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Po naših podatkih spada v sestav 14. SS divizije 29., 30. in 31. pešadijski regiment. 
Komandant divizije je generalmajor Freitag, adjutant obersturmbannfuehrer 
Finder, pomočnik adjutanta sturmbannfuehrer Heike. 
Divizija je prišla na sektor Dravskega polka okrog 27. 2., po nepreverjenih podat-
kih iz Hrvatske. Štab divizije se je prvotno nahajal v gradu Viltuš ob Dravi med 
Mariborom in Dravogradom, kasneje pa se je prestavil v Rečico v Savinjski dolini.
Divizija je sodelovala v zadnjih akcijah na Štajerskem. V borbo je stopila dne 9. 
marca proti Mozirski planini. Dne 11. 3. se je premaknila na sektor Zgornje Savin-
jske doline – Dobrovlje – Čemšenik.
Dne 17. 3. so bili prvič opaženi deli 14. SS divizije na sektorju Škofje Loke. Dne 18. 
3. prejeli poročilo, da je že cca. 6.000 mož navedene divizije razporejene v okolici 
Škofje Loke, Kranja, Radovljice in Bleda. Dne 21. 3. deli divizije zasedli Jelovco, 
Selško in Poljansko dolino.
Ni še ugotovljeno, ako se na Gorenjskem nahaja kompletna divizija, ali samo deli 
in kje je štab divizije.

24. marca 1945 je divizija skoraj doživela svoj konec, ne na bojišču, ampak 
na konferenci vojaških poveljnikov v Berlinu pod vodstvom Hitlerja. Hitler je 
med pregledom stanja presenečen ugotovil, da obstaja ukrajinska SS-divizija in 
je zahteval več podatkov o njej. Iz zapisnika konference je razvidno, da so mu 
razkrili, da ima divizija štirinajst tisoč pripadnikov (tri tisoč več od predpisanega 
obsega), kot tudi da ima: 2.100 pištol, 610 brzostrelk, devet tisoč pušk, 70 ostro-
strelskih pušk, 65 avtomatskih pušk MP-43, 434 lahkih in 96 težkih mitraljezov, 
58 lahkih in 4 težke minomete, 22 plamenometalcev, en srednji protitankovski 
in 11 težkih (75-mm) topov, 17 lahkih in 3 težke pehotne topov, devet 37-mm 
protiletalskih topov ter 37 lahkih in 6 težkih poljskih havbic. Na koncu je Hitler 
dejal, da mora ugotoviti, kaj se lahko pričakuje od te divizije, in če ni zanesljiva, 
se mora njena oborožitev bolj smiselno uporabiti. Čez dva dni je divizija prejela 
ukaz, da mora vso svojo oborožitev poslati v Nürnberg, od koder bodo orožje 
predali novoustanovljenim nemškim divizijam. Divizijski poveljnik Freitag se 
je sam odpravil po potrditev ukaza k Himmlerju, ki se je nahajal v Salzburgu. 
Freitagu in Wächterju, ki je prihitel na pomoč "svoji" diviziji, je uspelo doseči, da 
je bil ukaz o razorožitvi preklican 28. marca.56 Toda ta zaplet glede razorožitve 
je vplival na delovanje divizije na Spodnjem Štajerskem, saj so se vse divizijske 
enote za čas te krize umaknile nazaj v svoje garnizije in niso več pošiljale patrulj 
proti partizanom; manjši del pehotne oborožitve pa je bil že dejansko predan.57 

Toda Freitag je vsem divizijskim enotam izdal tajni ukaz o izločitvi nepotreb-

56 Logusz, Galicia Division, str. 331–335.
57 Melnyk, To Battle, str. 245.
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nih oz. nezaželenih elementov (Unbrauchbare Elementen), da bi zagotovil čim 
bolj homogeno in za boj pripravljeno divizijo. Samo iz 31. polka so tako odstrani-
li okoli 400 pripadnikov, ki so bili razoroženi ter premeščeni z vlakom v avstrijski 
Feldbach. Tam so jih vključili v delovne bataljone (Arbeitsbataillons) in uporabili 
za delo na fortifikacijskemu sistemu Reichsschutzstellung (oz Südostwall)58.59

Divizija je pozneje nadaljevala s pošiljanjem manjših enot v boj proti parti-
zanom. Inženirska četa, ki je nadzorovala prehod preko reke Mute, je 25. marca 
1945 zaznala večjo skupino tridesetih partizanov, ki je želela ob zori prečkati 
reko. Ko so partizani zaznali ukrajinsko prisotnost, so se vrnili nazaj, a pri tem jih 
je zasledovala četa. Umaknili so se na goro Bokovec, kjer so jih Ukrajinci dohiteli. 
A namesto, da bi se spopadli, so Ukrajinci, partizani kot tudi Nemci noč preživeli 
skupaj v manjši koči in se nato naslednje jutro razšli brez spopada.60 

Del divizijskih enot (bataljon 31. polka in 2. četa inženirskega bataljona) so 
poslali na Dolenjsko, kjer je sodelovala v bojih proti partizanom.61 Partizanski viri 
poročajo o prisotnosti dela divizijske artilerije, pri čemer so bili Ukrajinci okreplje-
ni tudi s četo tankov. Na Dolenjsko je tako v noči iz 28. na 29. marec62 prišlo okoli 
dva tisoč Ukrajincev (po partizanskih navedbah), ki so se vključili v ofenzivno 
operacijo proti partizanskemu 7. korpusu. Inženirci so bili zadolženi za postavitev 
oz. popravilo mostov v Gotski Vasi in Pogancih, ki so jih uničili partizani med umi-
kom ter se nato premaknili v Novo mesto. 31. marca so ukrajinski vojaki zapustili 
Novo mesto in se premaknili v Šmartno, od koder bi morali izvesti napad proti 
Beli krajini, a so bili zvečer istega dne poslani proti Celju. Že 30. aprila so Ukrajinci 
opravili svojo nalogo, tako da so zapustili Novo mesto in odšli proti Ljubljani.63,64

Po vrnitvi z Gorenjske je ukrajinska divizija dobila povelje za "čiščenje" 
Pohorja, kjer se je nahajala Bračičeva brigada. 26. marca se je pričela ta akcija, 
ki je bila tudi zadnja nemška operacija na Pohorju med drugo svetovno vojno. 

58 Za več o Rajhovski zaščitni fortifikaciji oz. o Jugovzhodnem zidu glej Leopold Banny, Schild im Osten: 
Der Südostwall zwischen Donau und Untersteiermark (Lackenbach, 1985). O uporabi ukrajinskih 
vojakov pri izdelavi fortifikacij so pozneje poročali tudi slovenski partizani (ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 
1659, depeša Grupe odredov OBOD-u št. 65 z dne 8. aprila 1945).

59 Melnyk, To Battle, str. 237.
60 Logusz, Galicia Division, str. 322–323.
61 Melnyk, To Battle, str. 245–246.
62 Drugo poročilo navaja datum 25. marca (ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 45 

z dne 25. marca 1945).
63 Konec aprila in v začetku maja 1945 se je na relaciji Novo mesto–Ljubljana nahajal "ukrajinski bata-

ljon SS". Povojni zgodovinarji so slednjega enačili s predhodno navzočim bataljonom iz sestave ukra-
jinske divizije, a ta se je v tem času že nahajala na (Spodnjem) Štajerskem. Po vsej verjetnosti gre za 
del 1. SS-posebnega polka Varjagi, ki je bil na Dolenjskem od februarja 1945 (Dragoslav Džinić, ur., 
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Tom XII. Knjiga 
4. Dokumenti nemačkog rajha 1944–1945 (Beograd, 1979), dok. št. 94 (dalje: Zbornik NOR XII-4)). 

64 ARS, AS 1851, t. e. 82, a. e. 1939, Informacijsko poročilo OC Štaba VII. korpusa z dne 1. in 2. aprila 1945; 
Zbornik NOR XII-4, dok. št. 13.
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Bračičeva brigada je zjutraj 28. marca zapustila domačijo Greh in se odpravila 
v vas Kot, kamor so opoldne pričele prodirati tri kolone ukrajinskih vojakov. 
Posledično se je brigada umaknila preko Planine do Slemenjaka ter naprej proti 
Rakovcu. Na svojem pohodu je naletela na več ukrajinskih zased, a se jim je 
uspela izogniti. Pri Lužah se je brigada razdelila: 1. bataljon je nadaljeval pot glo-
bje v gozdove nad Skomarjem, medtem ko sta se 3. in 4. bataljon skrila v gozdu 
nad Resnikom. Manj sreče je imel 2. bataljon, ki je bil 29. marca nad Skomarjem 
odkrit, a se je nato odpravil na samostojno pot na zahod čez Mislinjsko dolino 
proti Koroški, s čimer je ustvaril vtis, da se celotna brigada umika. 30. marca so 
Ukrajinci prenehali z napadi in se naslednji dan popolnoma umaknili nazaj v 
dolino ter naprej proti vzhodni fronti.65 

30. marca je OBOD poročal VŠJ-u, da ima divizija poleg treh pehotnih pol-
kov tudi enega nadomestnega, pri čemer je velikost divizije ocenil na 16 tisoč 
vojakov (od tega je bila tretjina Nemcev in ostali dve tretjini Ukrajincev). Prav 
tako so sporočili domnevno, da je skrivnostna 2. ukrajinska divizija ista enota 
kot 14. SS-divizija. Položaj divizijskih polkov so zabeležili sledeče: 29. polk v 
Velenju, 31. v Št. Lovrencu na Pohorju, medtem ko niso vedeli za natačno loka-
cijo 30. in nadomestnega polka, a so domnevali, da sta bila na Gorenjskem.66

Ker je bila dosežena razorožitev divizije (tudi z dokazovanjem bojne spo-
sobnosti le-te), je štab nemške Armadne skupine Jug divizijo dodelilo 2. tan-
kovski armadi ter jo poslalo na črto Feldbach-Gleichenberg, da zapolni vrzeli 
na Reichsschutzstellung in zavrne napadajoče sovjetske enote. 1. aprila so se 
posamezne divizijske enote odpravile na položaje vzdolž reke Mure. 29. polk je 
uspel ponovno zavzeti vas Gleichenberg, ki je že bila v sovjetski posesti.67 

Istočasno se je 30. polk zbral v Mariboru, kjer je pričel pripravljati mesto 
za obrambo pred Sovjeti. 2. aprila je bilo mesto na Dravi razglašeno za zaprto 
mesto, ki naj bi se borilo do zadnjega moža. Kljub tej "obljubi" pa je 30. polk 
poslal v Mureck predhodnico v pripravi, da zapusti mesto. 31. polk, ki se je 
nahajal najbolj južno od vseh treh polkov, je le počasi napredoval proti Mari-
boru in je bil posledično namenjen za divizijsko rezervo. Inženirski bataljon, v 
sodelovanju s fusilirskim, je mostove severno od Maribora pričel pripravljati za 
uničenje.68 

KZO je poročal, da je 1. aprila po cesti Zagorje–Trojane–Domžale poto-
vala kolona ukrajinske divizije "z vozmi, topovi, mulami", pri čemer je prišla iz 
Novega mesta.69

65 Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 572–574.
66 ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 12/913 z dne 30. marca 1945.
67 Melnyk, To Battle, str. 246–248.
68 Prav tam, str. 248.
69 ARS, AS 1851, t. e. 58, a. e. 1664, depeša KZO-ja OBOD-u št- 20 z dne 2. aprila 1945.
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2. aprila je OBOD poročal o premiku divizijske kolone iz Zagorja preko Tro-
jan proti Celje (v koloni se je nahajalo okoli 100 vozov in artilerija), medtem ko 
se je druga kolona premikala preko Slovenske Bistrice proti Središču ob Dravi. 
Naslednji dan je IV. operativna cona zabeležila, da se ukrajinska divizija nahaja 
na področju Maribora, Kozjaka in na Dravskem polju vse do Slovenske Bistrice.70

A komaj so preprečili poskus razorožitve divizije, je divizija 3. aprila prejela 
ukaz, da preda svojo najboljšo oborožitev (brzostrelke, ostrostrelne in polavto-
matske puške) nastajajoči 10. padalski diviziji (10. Fallschirmjäger-Division), ki 
je bila garnizirana v okolici Gradca. Nekatere divizijske enote v Mariboru so bile 
dejansko razorožene (9. četi 30. polka so pustili le navadne puške, dva mitralje-
za MG 42 in pištole za častnike), a sam prevoz orožja do Gradca ni bil mogoč.71

Naslednji dan, 4. aprila, je divizijski štab doživel nov šok, saj je k njim prišel 
general vojnega letalstva (Luftwaffe) z ukazom 18. vojaškega okrožja (Wehrkre-
ise XVIII), da mora ukrajinska grenadirska divizija zagotoviti celoten nemški 
kader za 10. padalsko divizijo.72 A divizijski štab je ukaz preposlal štabu 2. tan-
kovske armade, ki je prav tako ignorirala ukaz. Pozneje so enotam vrnili odvze-
to orožje, nato pa je Himmler poslal v štab divizije nadzornega častnika.73 

Ti zapleti v štabu niso ovirali delovanje divizije, ki je 3. aprila pričela z napa-
dom proti sovjetskim enotam, ki so prebile nemško obrambno fronto severno 
od Stradna. V to vas se je začasno naselil tudi divizijski štab (kot tudi štab arti-
lerijskega polka). Ukrajinci so se s Sovjeti spopadali za nadzor nad vasjo Gle-
ichenberg in okolice. 13. aprila je sovjetska 20. gardna strelska divizija uspela 
prebiti ukrajinske položaje, čemur so sledili protinapadi Ukrajincev. Po nekaj 
dneh bojev so se Nemci umaknili in fronta se je ustalila.74

5. aprila je Koroški odred poročal, da se po cesti Vransko–Polzela–Št. 
Andraž–Velenje premika celoten 31. polk, v moči okoli dva tisoč vojakov, ki 

70 ARS, AS 1851, t. e. 26, a. e. 1052, dnevno operacijsko poročilo št. 92 OBOD-a z dne 2. aprila 1945; ARS, 
AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 26/943 z dne 2. aprila 1945; ARS, AS 1851, t. e. 57, 
a. e. 1659, depeša IV. operativne cone GŠS-ju št. 37 z dne 3. aprila 1945.

71 ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 1659, depeša Grupe odredov OBOD-u št. 51 z dne 5. aprila 1945; Melnyk, To 
Battle, str. 248–249.

72 Slednja je bila formalno ustanovljena februarja 1945, a divizijski kader so predstavljali pripadniki 
vojnega letalstva, katerih zaradi pomanjkanja letal niso mogli uporabiti v boju. Kljub temu da so se 
v diviziji nahajali nekateri vojaki, ki so predhodno pripadali specialnim silam in opravili padalsko 
urjenje, je bilo nerazumljivo, kako bi se lahko celotno divizijsko moštvo usposobilo za padalske skoke 
v takratnih vojnih razmerah. To so spoznali tudi odgovorni, tako da je bil tudi ta ukaz preklican. Sredi 
aprila je v vrste galicijske divizije vstopilo okoli 2500 pripadnikov te t. i. padalske divizije, ki so večino-
ma bili letalski tehniki in drugo letališko osebje kot tudi nekateri piloti, neizurjeni v pehotnem boje-
vanju. Večina jih je bila dodeljena šolskemu in nadomestnemu polku, kjer so se pričeli usposabljati, 
del so uvrstili kot bataljon v 30. polk, medtem ko so tehnično osebje (veziste, mehanike ...) razporedili 
po specializiranih četah (za zveze, oskrbo, popravilo, štabe), kjer so njihovo znanje lahko uporabili 
(Logusz, Galicia Division, str. 335–338).

73 Melnyk, To Battle, str. 249.
74 Prav tam, str. 249–256.
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so imeli tudi 10 topov in več vozov. Partizanski obveščevalci so zaznali, da je 
njihova "komanda nestabilna in neaktivna", medtem ko je bilo "moštvo demo-
ralizirano". Naslednji dan so deli ukrajinske divizije, ki so se nahajali v Ljubljani, 
odšli proti Štajerski. Še 7. aprila so se deli divizije premikali iz Gorenjske preko 
Škofje Loke in Šentvida, kot tudi na sever preko Jesenic in Tržiča.75 

12. aprila so obveščevalci 9. korpusa zabeležili (nepreverjene vesti), da se je 
glavnina 14. SS-divizije, ki je sodelovala v ofenzivi na Gorenjskem, pomaknila 
proti Celovcu, medtem ko je del šel na Dolenjsko.76

14. aprila je orožniško okrožje Celje (Gendarmeriekreis Cilli) izdalo tiralico 
za petnajstimi dezerterji iz ukrajinske divizije. Deset pripadnikov 30. polka je 
pobegnilo v prvi polovici marca, medtem ko je preostala peterica pobegnila 
iz 29. polka. V istem obdobju sta pobegnila tudi dva pripadnika inženirskega 
bataljona; za njima je bila poizvedba poslana v drugi polovici aprila.77 Po naved-
bah divizijskega načelnika štaba je v času delovanja na Slovenskem iz divizije 
dezertiralo okoli 150 pripadnikov: nekatere je prepričala partizanska propa-
ganda, drugi so se povezali z lokalnim (ženskim) prebivalstvom in se odločili 
tu ostali, medtem ko so tretji bili zajeti v boju in se tako pridružili partizanom.78 

Zatišje na fronti so izkoristili za obisk divizije tudi nekateri visoki gostje, 
bivši guverner Galicije Wächter kot tudi člani Ukrajinskega nacionalnega komi-
teja. Slednjemu je predsedoval general Pavlo Šandruk.79 Himmler je privolil k 
temu, da UNA prevzame divizijo in tako je 14. grenadirska divizija Waffen-SS 
(ukrajinska št. 1) s 25. aprilom 1945 prenehala biti del Waffen-SS. Šandruk je 

75 ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 1659, depeša Koroškega odreda OBOD-u št. 63 z dne 5. aprila 1945; ARS, AS 
1848, t. e. 45, a. e. 818, depeši št. 787 in 789 obveščevalnega centra 9. korpusa z dne 11. aprila 1945; 
ARS, AS 1851, t. e. 82, a. e. 1939, Informacijsko poročilo OC Štaba VII. korpusa z dne 12. in 13. aprila 
1945.

76 ARS, AS 1848, t. e. 23, a. e. 509, poročilo angleški vojni misiji pri štabu DK z dne 15. aprila 1945.
77 ARS, AS 1621, t. e. 2, tiralica orožniškega okrožja Celje z dne 14. aprila 1945; tiralica orožniškega 

okrožja Celje z dne 23. aprila 1945.
78 Heinke, The Ukrainian Division, str. 106.
79 Pavlo Šandruk (Павло Шандрук) (rojen 28. februarja 1889 v Borsukiju, Volhija, Ukrajina, umrl 15. 

februarja 1979 v Trentonu, New Jersey, ZDA) je bil po zaključeni Aleksejski vojaški šoli v Moskvi leta 
1913 vključen v carsko vojsko kot častnik. Med prvo svetovno vojno je bil poveljnik čete in bataljo-
na. Po koncu vojne je februarja 1919 vstopil v Armado Ukrajinske nacionalne republike in se pov-
zpel vse do položaja poveljnika brigade. Po zlomu republike s strani Sovjetske zveze je prebegnil na 
Poljsko, kjer je končal varšavsko generalštabno akademijo in bil povišan v čin polkovnika. Med polj-
sko kampanjo leta 1939 se je boril na poljski strani in postal nemški vojni ujetnik. Konec leta 1944 je 
bil izpuščen iz ujetništva in postal predsednik Ukrajinskega nacionalnega komiteja. Marca 1945 ga je 
vlada v izgnanstvu Ukrajinske nacionalne republike imenovala za vrhovnega poveljnika Ukrajinske 
nacionalne armade (Українська національна армія oz. УНА; UNA). Po kapitulaciji Nemčije mu je 
uspelo zbežati priti v zahodnozavezniško ujetništvo, nakar se je preselil v ZDA. Do smrti je sodeloval 
v veteranskih organizacijah in pri delu vlade v izgnanstvu, za kar je bil s strani slednje povišan v čin 
generalmajorja; prav tako je bil izvoljen za častnega poveljnika svobodnih kozakov (Encyclopedia of 
Ukraine. Shandruk, Pavlo. 1993. http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=page
s%5CS%5CH%5CShandrukPavlo.htm (pridobljeno 28. decembra 2016).). 
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17. aprila izdal ukaz, po katerem je bila divizija preimenovana v 1. ukrajinsko 
divizijo. Pripadniki divizije so podali novo prisego, tokrat Ukrajini. Za novega 
divizijskega poveljnika je bil imenovan general Mihajlo Krat.80 Pri tem je zani-
mivo, da naj bi moštvo divizije izvedelo o tem prestopu divizije (iz nemške v 
ukrajinsko vojsko) šele 28. aprila, preko divizijskega časopisa81.82

Na dan pred prestopom oz. preimenovanje divizije se je nadomestni in šol-
ski polk divizije premikal iz Gradca. Naslednjega dne so bili deli polka razme-
ščeni sledeče: štab v Velikovcu, 1. bataljon južno od štaba in 2. bataljon severno 
od Velikovca, medtem ko je bil 3. bataljon razporejen v Pliberku.83 

V noči iz 23. na 24. april je Šercerjeva brigada napadla sovražnikovo posto-
janko v Šentvidu nad Zavodnjami, ki je bila pomembna nadzorna točka na cesti 
med Hudo luknjo in Jezerskim, saj je bila uporabna tudi za motorna vozila. V 
začetku aprila so ostanke požganega naselja pričeli preoblikovati v močno opo-
rišče; nepožgana cerkev je postala središče obrambe, medtem ko so ruševine hiš 
in hlevov ponovno usposobili kot bunkerje in celotno naselje obdali z bodečo 
žico ter strelskimi jarki. Posadko je bila sestavljena iz dveh delov: oboroženih 
Nemcev in Ukrajincev (okoli 200) ter neoboroženih madžarskih delavcev (okoli 
300).84 Že s prvim jurišem so partizani uspeli zavzeti oporišče, pri čemer je večji 
del ukrajinskih vojakov uspel pobegniti. Del Nemcev in Ukrajincev je branilo 
cerkev, a so se morali predati zaradi požara. Partizani so imeli enega padlega in 
tri ranjene borce, medtem ko so ubili 30 sovražnikov in zajeli 60 vojakov (ter 
vseh tristo Madžarov); zaplenili so tudi 7 težkih mitraljezov, 7 brzostrelk, 40 pušk, 
večjo količino strelivo, 15 konj ter različno vojaško opremo in hrano.85

25. aprila je OBOD poročal o premiku 31. polka iz Maribora proti avstrij-
skemu Gradcu. Čez dva so ponovili poročilo o premiku 31. polka, a hkrati 
poročali, da deli divizije zasedajo položaje na črti Maribor (levi breg)–Košaki–
Kamnica. Razmestitev divizije med Gradcem in Mariborom je bila zabeležena 
tudi 29. aprila.86 

80 Logusz, Galicia Division, str. 342–351.
81 Slovenski partizani so že 17. aprila zabeležili nepotrjeno informacijo, da se je 14. SS divizija preime-

novala v 1. SS ukrajinsko divizijo. Pozneje so dobili nov vir, ki je govoril o preimenovanju divizije. 
To preimenovanje pa je povzročilo domnevo, da je bila divizija razdeljena na dve samostojni diviziji 
(ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 17 z dne 17. aprila 1945; depeša OBOD-a 
VŠJ-u št. 20/35 z dne 27. aprila 1945).

82 Per Anders Rudling, '''They Defended Ukraine': The 14th Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische 
Nr. 1) Revisited", Journal of Slavic Military Studies 25 (2012), str. 359–360.

83 ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 1659, depeša Koroškega odreda OBOD-u z dne 17. aprila 1945.
84 Po predhodnih podatkih je bilo v naselju 200 pripadnikov 14. SS divizije in "600 neoboroženih 

madžarov kateri kopljejo streljske jarke" (ARS, AS 1851, t. e. 104, a. e. 2074, situacijsko poročilo OC 
Štaba IV. operativne cone z dne 20. aprila 1945).

85 Marolt, Šercerjeva brigada, str. 361–368.
86 ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 3/26 z dne 25. aprila 1945; depeša OBOD-a 

VŠJ-u št. 21/36 z dne 27. aprila 1945; depeša OBOD-a VŠJ-u št. 44 z dne 29. aprila 1945.
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6. maja 1945 je general Hermann Balck, poveljnik 6. armade, katere del je 
bila ukrajinska divizija, sklical vse višje poveljnike in jim razkril, da bo Nemčija 
kmalu kapitulirala. Da bi preprečili zajetje s strani Sovjetov, je nameraval nasle-
dnji dan ukazati premik celotne armade proti zahodnim zaveznikom, katerim 
bi se predali in vstopili v vojno ujetništvo.87 

Enote 14. ukrajinska divizija so bile istočasno vpletene v boje proti Sov-
jetom, kot tudi slovenskim partizanom, ki so pričeli prodirati na avstrijsko 
ozemlje. 8. maja so se Ukrajinci spopadli s Tomšičevo brigado pri Žitari vasi, 
pri čemer so partizani utrpeli izgube. Ker so se tomšičevci Žitari vasi približali 
brez bojne razvrstitve, niso bili niti pripravljeni na odpor. Ob prihodu je bri-
gada proti Ukrajincem poslala svoje dva ruska (bolje rečeno sovjetska) voda 
iz 4. bataljona, ki naj bi pregovorili svoje sonarodnjake k predaji. Pogajanja so 
se končala s streljanjem med pogajalci, nakar so Ukrajinci po partizanih uda-
rili tudi z baterijo težkih minometov ter z vso oborožitvijo. Spopad se je kon-
čal s partizanskim umikom, pri čemer so slednji imeli 14 padlih, 4 pogrešane 
in 10 ranjenih borcev. Jurišnemu vodu je uspelo med bojem zajeti tovornjak, 
na katerem so se nahajali 3 težki mitraljezi, 3 brzostrelke, 29 pušk in 6 pištol 
s pripadajočim strelivom. Zvečer istega dne je Galizien zapustila Žitaro vas.88 
Tudi preostale brigade 14. partizanske divizije so se na območju Železne Kaple 
soočale z organiziranim odporom; med nasprotniki so bili tudi deli ukrajinske 
divizije.89 8. maja je Bračičeva brigada pri Galiciji uspela razorožiti del ukrajin-
ske divizije (polkovnika z 2.500 možmi), pri čemer so zaplenili orožje, konje, 
vozila in opremo.90 9. maja je 4. bataljon 3. brigade Narodne obrambe v bližini 
Železne Kaple uspel razorožiti 500 sovražnikovih vojakov, med katerimi so bili 
Nemci, Ukrajinci kot tudi drugi.91 

A preostala ukrajinska divizija se je iz frontne črte začela umikati šele 8. maja 
ob drugi uri zjutraj. Artileristi so porabili zadnje strelivo in nato uničili svoje 
topove, nato pa se je pričel umik divizije. Za seboj so pustili vso težko opre-
mo. 10. maja popoldne se je divizijski štab namestil v Št. Andražu, kjer je Freitag 
zvečer storil samomor, s čimer je prenehal delovati štab divizije in s tem tudi 
divizija kot celota. Večina divizijskih pripadnikov (tisoč Nemcev in devet tisoč 
Ukrajincev) se je predala britanskemu 5. korpusu, medtem ko se je okoli 700 
Ukrajincev predalo Američanom.92 9. maja se je v Velikovcu angleškim vojakom 

87 Logusz, Galicia Division, str. 355–356.
88 Franci Strle, Veliki finale na Koroškem (Ljubljana, 1976), str. 55–57, 103 (dalje: Strle, Veliki finale).
89 Marjan Žnidarič, Četrta operativna cona: Pregled zgodovine nacistične okupacije in osvobodilne-

ga boja na slovenskem Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju (Ljubljana, 2014) str. 733–734 (dalje: 
Žnidarič, Četrta operativna cona).

90 Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 627–628.
91 Prav tam, str. 631.
92 Logusz, Galicia Division, str. 357–362.
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predal šolski in nadomestni polk, a so nato Angleži ujete esesovce predali jugo-
slovanskim partizanom.93 

11. maja je 5. bataljon Bračičeve brigade iz zbirališča vojnih ujetnikov pri 
Železni Kapli proti Sloveniji (ter naprej proti Samoboru) odpeljal skupino 
2.500 sovražnikovih vojnih ujetnikov različnih narodnosti (Nemci, Avstrijci, 
Ukrajinci oz. Vlasovci, Madžari, Slovaki, Italijani ...).94

13. maja je v Št. Andraž prispela tudi 1. četa 4. bataljona Šercerjeve brigade, 
ki je naletel še na oborožene Ukrajince. Med borci Šercerjeve brigade je bil tudi 
Sepp Öll s skupino dezerterjev iz 31. SS-divizije, ki je pričel nagovarjati svoje 
nekdanje borce iz Waffen-SS k predaji. Njihova prisotnost je razburila Ukrajin-
ce, ki so pričeli razoroževati maloštevilčne partizane. Le intervencija britanske 
oklepne enote je rešila partizane, ki so dobili nazaj orožje, medtem ko so se 
Ukrajinci po dogovoru z britanskim poveljnikom odpravili proti Wolfsbergu, 
kjer se je (pozneje) nahajalo večje taborišče za vojne ujetnike.95 

Analiza delovanja divizije Galizien na Slovenskem

Delovanje ukrajinske divizije lahko časovno razdelimo na dve obdobji:
•  obdobje garniziranja na Spodnjem Štajerskem ter izvajanja protiparti-

zanskih operacij na Spodnjem Štajerskem, Gorenjskem in Dolenjskem 
(februar–marec 1945) in

•  obdobje umikanja iz slovenskega ozemlja in bojevanje na avstrijskem 
Štajerskem (april–maj 1945).

Partizani so Ukrajince šteli kot "elitne, sodobno oborožene, odlično oskrbo-
vane in številčno močnejše", a da so v več primerih njihove enote bile "razbite 
in prisiljene na umik".96 Strinjamo se lahko z oceno, da so bili ukrajinski vojaki v 
primerjavi s partizani bolje oboroženi in oskrbovani kot tudi, da je divizija imela 
več pripadnikov. Pri tem je potrebno upoštevati, da celotna divizija oz. vsi njeni 
pripadniki niso nikoli bili uporabljeni v boju s partizani, ampak le posamezni deli 
(največ dva polka hkrati). Zavrnemo lahko tudi oceno, da je divizija bila elitna, 
kar se kaže v odnosu višjih vojaških oblasti do slednje (poskus razorožitve in 
razpustitve), kot v številu dezertacij v času bojev na Slovenskem (za dobro četo 
vojakov).

Zaradi njihovih uspehov so tudi pozneje avtorji menili, da je bila divizija 

93 ARS, AS 1931, t. e. 390, zapisnik zaslišanja Helmuta R. z dne 27. avgusta 1948.
94 Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 646.
95 Marolt, Šercerjeva brigada, str. 406–408; Žnidarič, Četrta operativna cona, str. 750.
96 Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 543.



K. Kocjancic: Galicijski levi v bojih proti partizanom: 14. grenadirska ..

842

"posebej izurjena za boj proti partizanom".97 Kot je razvidno, so divizijski vojaki 
prejeli le standardno urjenje (kot vse ostale grenadirske divizije Waffen-SS), a 
med njimi so bili tudi posamezniki, ki so bili predhodno pripadniki posebnih 
protipartizanskih enot. Slednji kot tudi čas bojev proti slovaškim partizanom 
so prispevali, da je divizija ob prihodu na slovensko ozemlje že imela izkušnje 
na področju protigverilskega bojevanja.

Pripadniki divizije so pohvalili sposobnost slovenskih partizanov pri boje-
vanju; v času ofenziv so se lahko razbili na manjše enote, ki so se lahko same bolj 
uspešno prebijale skozi obroče, izpostavili pa so tudi sposobnost partizanov za 
dolge in naporne pohode. Med razloge, zakaj so divizijske operacije ostale brez 
uspehov, so navedli:

•  v času izvajanja operacij proti partizanskim enotam so druge partizan-
ske enote napadle ceste, mostove in postojanke, zaradi česar so morali 
prekiniti akcije in se boriti proti tem partizanskim enotam; 

•  razgibanost terena in premagovanje razdalj med operativnimi in garni-
zijskimi področij, kot tudi vremenske razmere, so vplivale na spočitost 
vojakov in njihovo zmožnost bojevanja; 

•  ker je bila primarna nemška taktika v tem času delovanje manjših sku-
pin, le-te niso morale komunicirati med seboj zaradi pomanjkanja 
radijskih postaj in tako koordinirati napade na partizanske sile, s čimer 
so se slednje lahko izmuznile; 

•  poniževalen odnos nemškega častniškega zbora do ukrajinskega 
moštva je vplival na slabo moralo in nezaupanje do njih, kar se je kaza-
lo v dezertacijah.98 

Dalje je potrebno izpostaviti, da so se velike, obkolitvene operacije proti 
partizanom neuspešno končale (v nobeni od operacij ni bil dosežen osnovni 
cilj – razbitje partizanskih enot. Slednje so utrpele izgube, a so se vedno uspele 
umakniti in delovale naprej) zaradi obsežnih področij, pri čemer je bilo prema-
lo vojakov, namenjenih za vzdrževanje blokadnih položajev. 

V povojnem zasliševanju polkovnika Reinharda Westphala, ki je bil večji 
del vojne poveljnik vojaške okrožne komande Maribor (Wehrbezirkskom-
mando Marburg a. d. Drau) in poveljnik mesta Maribora (Standortältester in 
der Marburg a. d. Drau), je dejal, "da so se pri pobijanju partizanov udeležili v 
zadnjem času tudi odredi 14[.] ukrajinske divizije, ki je bila nastanjena v okolici 
Slov. Bistrice in je bilo znano, da močno plačkajo".99 Njegovo mnenje o diviziji 
potrjujejo predstavljena poročila o številnih zločinih, katere so storili ukrajinski 

97 Strle, Veliki finale, str. 67.
98 Heinke, The Ukrainian Division, str. 102–105.
99 ARS, AS 220, t. e. 7, zapisnik zaslišanja Reinharda Westphala z dne 23. junija 1945.
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vojaki v času delovanja pri nas.
Kljub večmesečni prisotnosti tako velike ukrajinske formacije, ki je pred-

hodno imela izkušnje tako s frontnim kot protigverilskim bojevanjem, se je 
izkazalo, da ni mogla odločilno vplivati na zatrtje narodnoosvobodilnega giba-
nja na slovenskem ozemlju. Medtem ko so uspeli zadeti partizanom nemajh-
ne izgube, pa hkrati niso nikoli odločilno razbili partizanskih enot. V zadnjem 
mesecu so divizijske enote še vedno imele dovolj moči, da so se upirale sovjet-
skim in jugoslovanskim sila m v upanju, da bodo dosegli zahodne zaveznike.

Klemen Kocjančič

GALICIAN TIGERS IN COMBAT AGAINST PARTISANS: 
14TH GRENADIER DIVISION OF WAFFEN-SS (GALICIAN NR. 1) 
IN SLOVENE LANDS

SUMMARY 

Article deals with the combat history of 14th Grenadier Division of the Waf-
fen-SS, which was formed with Ukrainian personnel in 1944. Even before the 
formation of the division was complete, was division sent on the Eastern front 
to face the Soviet Red Army. Later in the year, the division was also used to com-
bat the Slovak insurgency. After that, the division needed a time to recuperate, 
and was sent to Slovenia. Another reason for choosing Slovenia, was the rising 
danger of Slovenian partisan units, that could threaten the hinterland (and the 
logistical connection) to the ever-closer Eastern front. 

In Slovenia, the units of the SS Galician division were stationed in the most 
important settlements of Lower Styria, where were tasked to provide deter-
rence against Slovenian partisans. As they became even more dangerous to the 
German war effort, the Galician division was also used to directly attack parti-
san forces. 

The most known divisional action against Slovenian partisan took part on 
the Menina Plateau in March 1945, where partisan forces managed to evade 



K. Kocjancic: Galicijski levi v bojih proti partizanom: 14. grenadirska ..

844

German encirclement with minimal losses. Thus, the SS division claimed tacti-
cal victory, but the strategic goal (the destruction of partisan forces) wasn’t met. 
Not only, that the partisan managed to escape, they also captured and inter-
rogated Ukrainian soldiers and gained a valuable information on the enemy. 

Immediately after the failed counterinsurgency action, members of the 
division were looting the local civilian population and killed some civilians. 
Despite their failure, they were soon sent to Upper Carniola to participate in 
the largest anti-partisan operation of the year, where they performed some-
what better. Also, in late March, small combat group from the division was sent 
to Lower Carniola, where the divisional engineers were tasked with (re)build-
ing of several bridges. 

The advance of the Red Army forced German high command to once again 
deploy the Galician SS division on the Eastern front. Their presence couldn’t 
alter the inevitable defeat of the Third Reich. Very soon, the division was pushed 
backed to Slovene lands, in current Slovenia and Austria. There, the Ukrainian 
SS soldiers once again faced Slovenian partisans, now members of the Yugo-
slav Army, which were advancing into Austrian territory. During this time, there 
were several skirmishes between these two opponents. In the last days of the 
war, the division was renamed into 1st Ukrainian Division, but it stayed the part 
of the Waffen-SS until the end. The war for the division ended on 10th May with 
surrender to the British forces. 

Short presence of the Galician SS division was in larger (strategic) scheme 
of events quite insignificant, as it didn’t gain any major successes in the German 
counter-insurgency effort against Slovenian partisans, even though they man-
aged to inflict quite several losses for the local guerrilla fighters. Instead, they 
became infamous among local civilian population due to several crimes com-
mitted, including murders.
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