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UDK 94(497.4)"1941/1945"
1.02 Pregledni znanstveni članek

Priprave na konec vojne  
in osvoboditev Slovenije

Božo Repe
Dr., redni profesor

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: bozo.repe@ff.uni-lj.si

Sinopsis:
Druga svetovna vojna je bila največja prelomnica v zgodovini Slovencev v 
20. stoletju. Slovenci so se uprli uničenju in slovenska partizanska vojska, 
od marca 1945 vključena v JA, je vojno dočakala s približno 37.000 borci (v 
partizanskih vrstah se je sicer skupno bojevalo okrog 80.000 oseb). Bila je del 
mnogo širšega narodnoosvobodilnega gibanja z razvejeno organizacijo pod 
vodstvom Osvobodilne fronte, ki je med vojno ustanovila tudi nove organe 
oblasti. Pripadniki Osvobodilne fronte so se bojevali štiri leta, en mesec in osem 
dni. Slovenska partizanska vojska je bila sestavni del NOVJ in protifašistične 
koalicije, vendar se je – razen v sklepnih operacijah – bojevala samostojno, 
imela je lasten poveljniški kader, nikoli ni zapustila Slovenije in delovala je na 
vsem slovenskem narodnem ozemlju, ki ga je tudi osvobodila ali pri njegovi 
osvoboditvi sodelovala.

Ključne besede: 
okupacija, odpor, kolaboracija, narodnoosvobodilno gibanje, narodno-
osvobodilna vojska in partizanski odredi, Jugoslovanska armada, zaključne 
operacije, osvoboditev

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 16 (2016), št. 2, str. 289–324, 25 cit., 9 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod: svetovni okvir
 

Na konec vojne so se vse vpletene strani v Evropi tako vojaško kot politično 
začele pripravljati že po kapitulaciji Italije. Prelomne zmage so zavezniki dose-
gli že prej leta 1942 in v prvi polovici leta 1943: na Pacifiku bitka za Koralno 
morje in Midway maja in junija 1942 ter Guadalcanal februarja 1943, v Afriki 
pri El Alameinu februarja 1942, v Evropi bitka za Stalingrad februarja 1943 in 
nato julija največja tankovska bitka v zgodovini pri Kursku. Sledilo je izkrca-
nje na Siciliji julija 1943, postopno osvajanje Italije (z jalovimi poskusi nem-
ških zaustavitev – Gustavova, Siegfridova linija – in protiudarov – Ardeni), 
pregon nemških podmornic z Atlantika in v letu 1944 težko pričakovano izkr-
canje v Normandiji ter sočasni sovjetski prodor v srednjo Evropo ter skupno in 
predvsem partizansko osvobajanje Jugoslavije. Nemčija je izgubljala zavezni-
ke enega za drugim, protifašistična koalicija se je krepila. Atentat na Hitlerja 
(poskusov je bilo več) 20. julija 1944 naj bi sicer večinsko pokornim generalom 
omogočil premirje.1 A ni uspel – napadalec, grof von Stauffenberg, je izjavil, da 
morajo Nemčijo reševati polkovniki, ker so generali odpovedali, in še v povoj-
nih desetletjih je v Nemčiji prevladovalo mnenje, da so bili zarotniki izdajalci. 
Nazadnje se je aprila 1945, ko so bili Sovjeti tik pred Berlinom, Hitler ubil sam. 
Osvobajanje nacističnih taborišč je sicer že najmanj od leta 1942 znana dejstva 
spremenilo v neizbrisno grozljivo vizualno podobo, ki je preplavila zahodne 
medije in pri vojakih neizogibno spodbudila maščevalne nagone. Tudi pri sov-
jetskih poveljnikih in vojakih, ki so pretrpeli in izgubili največ, in pri zahodnih, 
ki so imeli vsaj družine in domove večinoma obvarovane, ni bilo milosti.2 V 
Evropi in v Aziji so začeli množično uporabljati zažigalne bombe. Kot je zapisal 
Richard Holmes to ni bil čas za plemenitost ali usmiljenje.3 Nemška mesta, z 
vojaško industrijo ali brez nje, so izbrisali z zemlje, kolektivno maščevanje se je 
obrnilo.4 Kljub temu (ali prav zaradi tega) se je nemška vojska fanatično branila.

V Evropi se je vojna končala 8. oz. 9. maja 1945 (na slovenskem ozemlju 
so spopadi trajali še teden dlje), na Daljnem vzhodu je Japonska brezpogoj-
no vdajo podpisala 2. septembra. Pred tem so ji vojno napovedali Sovjeti in 9. 
avgusta vkorakali v Mandžurijo. Tam so sicer na mongolski meji skupaj z Mon-
goli pri Halkin Golu avgusta 1939 že premagali Japonce, kar je bil eden glavnih 
razlogov, da Japonska ni napadla SZ, tej pa je do leta 1941 omogočilo obrambo 

1 Ian Kershaw, Hitler (Ljubljana, 2012). Glej tudi Richard James Overy, Tretji rajh: kronika (Ljubljana, 
2015) (dalje: Overy, Tretji rajh). 

2 Več o tem glej: James Bacque, Druge izgube (Mengeš, 2007); Keith Lowe, Podivjana celina: Evropa po 
drugi svetovni vojni (Ljubljana, 2012). 

3 Richard Holmes, 2. svetovna vojna: veliki ilustrirani vodnik: od bliskovite vojne do Hirošime (Ljubljana, 
2016).

4 Overy, Tretji rajh, 319–365. 
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Moskve. Sovjetski vstop v vojno v Aziji ni bil ravno v veliko veselje Američa-
nom, čeprav je bil to dogovor Stalina in Roosevelta, ki si je za to močno pri-
zadeval. Japonska se je s podpisom kapitulacije izognila popolnemu uničenju, 
ki so ji ga napovedovali glavni voditelji protifašistične koalicije. Kaj so s tem 
mislili Američani, sta pokazali odvrženi atomski bombi na Hirošimo in Naga-
saki, ki sta povzročili deset tisoč žrtev. Civilisti, tudi otroci, so umirali v grozlji-
vih mukah, okoljske in zdravstvene posledice so bile nepopravljive in trajajo 
vse do danes. "Deček" (uranska bomba), ki ga je 6. avgusta 1945 odvrglo letalo 
B-29 "Enola Gay" na Hirošimo, je povzročil 70.000 žrtev, v naslednjih letih se je 
številka potrojila. "Debeluh" (plutonijeva bomba), ki ga je odvrglo letalo istega 
tipa Bock's Car, je v Nagasakiju v trenutku ubil okoli 50.000 ljudi. Mesti sta bili 
uničeni do tal. Ameriška propaganda je vsa leta zatrjevala, da so s tem ohranili 
na milijone življenj ameriških vojakov. Res je bilo na Japonskem še precej fana-
tikov in tik pred koncem vojne je prišlo tudi do poskusa državnega udara. A 
Japonska je bila popolnoma izstradana, po mitološkem spopadu na komaj 21 
kvadratnih kilometrih velikem tihomorskem otoku Ivo Džima (Američani ga 

Zaključne operacije v Evropi (Holmes, 2. svetovna vojna, str. 305)
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imajo za najbolj srdit spopad druge svetovne vojne) februarja in marca 1945 
ter ameriški osvojitvi Okinave, ki je pomenila izhodišče za napad na Japonsko, 
je bila praktično že na kolenih. V tistem času se je zdelo nepredstavljivo, da so 
le dve ali tri leta pred tem grozili Aleutskim otokom, ki so pod sabo tako ali 
drugače imeli večino Azije, se utrdili na meji z Indijo, se bližali Aljaski, ogrožali 
Avstralijo… Obe atomski bombi sta bili namenjeni preizkusu in demonstraciji 
ameriške moči v zametkih porajajoče se hladne vojne, seveda pa je šlo tudi za 
maščevanje. Stalina sicer nista presenetili, najverjetneje je vedel, da imajo ZDA 
atomsko bombo, čeprav je bil Truman, ko mu je to sporočil na potsdamski kon-
ferenci, prepričan, da tega ne ve in da zgolj ne razume njenega pomena. A Sov-
jeti so že dolgo delali tudi svoje poskuse.5

Glavni trije voditelji protifašistične koalicije so se kljub vojnim razmeram 
sestali trikrat: konec novembra in v začetku decembra 1943 v Teheranu, febru-
arja 1945 na Jalti, konec julija in v začetku avgusta 1945 v spremenjeni sesta-
vi – Attlee namesto Churchilla, ki je izgubil na volitvah, in Truman namesto 
umrlega Roosevelta – v Potsdamu. Srečanju med Churchillom in Rooseveltom 
avgusta 1941 v bližini Nove Fundlandije (Atlantska listina) so sledila številna 
druga srečanja med voditelji, nešteto je bilo usklajevanj na različnih politič-
nih in vojaških ravneh. V glavnem so bili drug do drugega pošteni, čeprav je 
že avgusta 1943 v Quebecu med Rooseveltom in Churchillom prišlo do tihega 
dogovora, da naj bi zahodni zavezniki Berlin dosegli sočasno z Rdečo armado, 
da Sovjetska zveza ne bi prevladala v Evropi. Precej manj pa so bili kljub velikim 
besedam načelni in pošteni do drugih. Zlasti Stalin in Churchill sta si v imperi-
alni logiki prve svetovne vojne delila ozemlja in ljudstva (npr. četrta moskovska 
konferenca oktobra 1944).

Druga svetovna vojna je povzročila največje razdejanje v zgodovini člove-
štva, največje število žrtev (od 55 do 70 milijonov) in največji ekonomski in 
siceršnji družbeni vložek vpletenih držav. V oboroženih silah vojskujočih se 
držav se je znašlo več kot 110 milijonov ljudi, tako ali drugače je bila v vojno 
vključenih vsaj milijarda sedemsto tisoč ljudi. Trpljenje se je nadaljevalo še leta 
po vojni, obnova je trajala desetletje in več. Evropa se je spremenila v "podivja-
no celino" (Keith Lowe), po kateri so tavali milijoni razseljenih oseb. Nemške 
manjšine so bile izgnane, veljalo je načelo kolektivne krivde. V Evropi je vladala 
lakota, za katero so umrli sto tisoči. Neusmiljenost do nemške in drugih poraže-
nih vojsk pa tudi do civilistov, množična posilstva, brutalno pobijanje ali umira-
nje v "taboriščih počasne smrti" (James Bacque) niso bili značilni le za sovjetske 
okupacijske cone, pač pa tudi za zahodne. Pač v sorazmerju s tem, koliko je kdo 
trpel med vojno. Več kot desetletje je trajalo, da se je po vojni razdeljena Evropa 

5 Alya Aglan in Robert Frank, urednika, 1937–1947: la guerre-monde (Pariz, 2015).
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vsaj približno znova postavila na noge (v zahodnem delu predvsem s pomočjo 
ZDA in mednarodnih organizacij). Paradoksalno je bila vojna tudi spodbuda 
za izjemen znanstveni in tehnološki napredek, na katerem temeljita celotna 
druga polovica 20. in začetek 21. stoletja, iz nje pa naj bi se po mnenju nekate-
rih rodila tudi t. i. welfare state.6 

Jugoslovanske razmere ob koncu vojne: vojaški vidik in zaključne 
operacije 

Jugoslovansko osvobodilno gibanje je bilo poleg sovjetskega najmočnejše 
v Evropi, z zelo izrazitimi političnimi značilnostmi, ki so jim glavni ton daja-
li komunisti. Ti so po okupaciji zaradi ilegalne organiziranosti edini obdržali 
politično mrežo na celotnem razkosanem jugoslovanskem ozemlju, organizi-
rali odpor in se v njem najbolj izpostavili, svoje zavzemanje, s katerim so pri-
tegnili ljudi v množično gibanje, pa izkoristili za izvedbo revolucije. To jim je 
uspelo predvsem zato, ker meščanske politične sile – podobno kot v nekate-
rih drugih evropskih okupiranih državah – niso bile kos nastalemu položaju. 
Vlada in vodstva političnih strank so po večini zbežala, tisti deli, ki so ostali, pa 
so hoteli vsaj navidezno ohranjati svojo oblast in vpliv s kolaboracijo ali pa so 
pasivno čakali na ugodnejše razmere oz. osvoboditev od zunaj. Ker je v Jugosla-
viji pred vojno vladala huda ekonomska in politična kriza, posamezni narodi in 
manjšine pa so bili zatirani, so ljudje v odporniškem gibanju videli tudi jamstvo 
za drugačno politično ureditev po vojni in za odpravo nacionalnih in socialnih 
krivic.

Predstave o tem, kakšna naj bi bila po zmagi nad fašizmom in nacizmom 
povojna ureditve Jugoslavije, so bile sicer zelo različne, v splošnem pa bi cilje 
– poleg osvoboditve – na katerih je osvobodilno gibanje v prvih dveh letih 
vojne zgradilo skupno strategijo, lahko združili v naslednje zahteve: obnova 
Jugoslavije v predvojnih mejah z določenimi popravki (priključitev slovenske-
ga Primorja, Istre in dela Dalmacije, ki so po Londonski pogodbi pripadli Italiji, 
dela Koroške in Porabja), nacionalna enakopravnost oz. federativna ureditev 
in plebiscit o notranji ureditvi (monarhija ali republika). Komunisti so imeli 
poleg tega za cilj tudi izvedbo komunistične revolucije. Jugoslovansko osvobo-
dilno gibanje je bilo zelo raznoliko, pečat so mu dajale posebnosti posameznih 
okolij, različni okupacijski sistemi in različni interesi posameznih narodov in 
družbenih skupin, tako da o skupnih značilnostih ne moremo govoriti. S težavo 

6 Michel Margairaz, "La Seconde Guerre mondiale, matrice du Welfare State?" v: 1937–1947: la guerre-
-monde II, ur. Alya Aglan in Robert Frank (Pariz, 2015), str. 2295–2313. 
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je skupni odpor nastajal tam, kjer so mednacionalni spopadi prerasli v krvavo 
etnično vojno, npr. med Srbi in Hrvati v Bosni in Hercegovini. Tam je osvobo-
dilno gibanje nastopalo z geslom o bratstvu in enotnosti, to je s priznanjem 
enakopravnosti vseh narodov. V posameznih delih Jugoslavije je med vojno 
divjala državljanska vojna, najbolj izrazito v Srbiji med rojalistično usmerje-
nimi četniki Draže Mihailovića, ki so se kljub svojemu anglofilstvu povezali z 
okupatorji, in med Titovimi partizani. Podobno velja za Črno goro. Medseboj-
ni spopadi so potekali na skoraj vsem jugoslovanskem ozemlju. Poleg etničnih 
razprtij in obračunavanj je bila zanje poglavitni vzrok kolaboracija na eni stra-
ni, na drugi pa komunistične težnje, da pod okriljem narodnoosvobodilnega 
boja že med vojno obračunajo z razrednimi nasprotniki. Kdo je prvi začel, je 
v posamičnih primerih težko ugotoviti, čeprav se je na splošno kolaboracija 
začela prej kot osvobodilno gibanje. V osnovi so bile korenine spopadov že v 
predvojnih političnih delitvah in so jih vojne razmere samo še stopnjevale do 
oboroženih spopadov. 

Osvobodilno gibanje v Jugoslaviji (Repe, S puško in knjigo, str.  305) 
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Odločitev za skupno osvobodilno gibanje in obnovo Jugoslavije ni bila 
pri vseh narodih sočasna ali enaka. Težave niso bile le v Bosni, obremenjeni z 
ustaškim genocidom nad Srbi in Judi (v pokolih so sodelovali tudi Muslima-
ni), pač pa tudi na Hrvaškem, kjer je precej ljudi v Neodvisni državi Hrvaški 
kljub ustaškemu režimu videlo zarodek svoje države. Najmočnejša predvojna 
stranka HRSS pa je zagovarjala politiko pasivnosti in distance do ustaške drža-
ve (novonastalo hrvaško "državnost" je sicer podpirala) in do osvobodilnega 
gibanja. Težave so bile tudi v Makedoniji, kjer so zaradi negativne izkušnje z 
bivšo kraljevino zavračali vsakršno jugoslovanstvo. Bolgarska propaganda je o 
"osvoboditvi" imela precejšen uspeh. Na Kosovu, kjer so se sprva upirali le Srbi, 
je oblastni narodnoosvobodilni odbor še za novo leto 1944 videl uresničitev 
samoodločbe Albancev tako, da bo Kosovo priključeno k Albaniji (t. i. bujanska 
konferenca, po kraju blizu kosovske meje v Albaniji, kjer so zasedali). Kot prvi 
se je sredi septembra 1941 za vključitev slovenskih partizanskih čet v skupno 
jugoslovansko gibanje odločil vrhovni plenum OF v Sloveniji. 

Šele v drugi polovici vojne se je enakopraven odnos med centrom jugoslo-
vanskega gibanja in posameznimi pokrajinami začel spreminjati in odporniško 
gibanje se je začelo centralizirati. V tem procesu je vedno pomembnejšo vlogo 
dobival tudi generalni sekretar KPJ in vrhovni komandant partizanske vojske 
Josip Broz-Tito7, ki sprva razen ožjemu krogu vodstva ni bil znan (širile so se 
tudi govorice, da kot oseba sploh ne obstaja, da gre za človeka, ki so ga poslali 
iz Moskve ipd.), nato pa je njegova osebnost dobila legendarne razsežnosti in 
postopoma z nekritičnim oboževanjem prerasla v kult osebnosti. Centralizacija 
je bila na vojaškem področju končana spomladi 1945 z vključitvijo samostoj-
nih nacionalnih partizanskih vojsk v enotno jugoslovansko armado, na poli-

7 Vodja KPJ in organizator osvobodilnega gibanja v Jugoslaviji, Josip Broz-Tito, po sklepu AVNOJ-a 
maršal in vrhovni poveljnik NOV Jugoslavije, je vojaške operacije neposredno vodil do maja 1944 
(junija 1944 je odpotoval v Bari in nato na Vis, po osvoboditvi Beograda pa v Beograd). Le malo je 
manjkalo, da Tita nemški padalci maja 1944 med desantom na Drvar niso ujeli, nazadnje jim je uspelo 
zapleniti le njegovo novo maršalsko uniformo. To je bila tudi zadnja vojaška operacija, med katero je 
bil Tito še neposredno ogrožen, bil pa je tudi edini zavezniški poveljnik, ki je bil med vojno ranjen. Do 
začetka leta 1943 je lažna slava njegovega rivala, četniškega vodje Draže Mihailovića med zavezniki 
že usahnila in ti so kot voditelja edinega resničnega odporniškega gibanja v Jugoslaviji vedno bolj 
priznavali zgolj Tita. Čeprav zlasti Churchillu Tito zaradi komunistične opredelitve ni bil po volji, še 
zlasti ne po njunem sestanku v Neaplju avgusta 1944, je cenil njegov prispevek v boju protifašistične 
koalicije. Doma se je v tem času Titova vojna karizma bližala vrhuncu. Izražala se je na razne načine, 
predvsem s pomočjo propagande, veliko pa so k njej prispevale narodne pesmi. Te so po bosanskih in 
srbskih krajih začele nastajati že decembra 1941, eno najbolj znanih je poleti 1942 spesnila kmetica 
Persa Ristić, ki so ji med ofenzivo na Kozari pobili vso družino, njeno vas pa požgali. Med zbiranjem 
kosti mrtvih svojcev je zapela: "Povsod grobovi po zelenem žitu, Kozara je prisegala Titu. Tovariš Tito, 
prisegamo ti, da s tvoje poti ne bomo skrenili" ("... Svud grobovi u zelenu žitu, Kozara se zaklinjala Titu. 
Druže Tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo ..."). Prepevanje verza, porojenega iz najglo-
blje človeške bolečine, je v povojnih desetletjih postalo simbol Titove politike bratstva in enotnosti, 
sestavni del mitologiziranega političnega obredja, katerega bistvo je bilo zaklinjanje zvestobe "Titovi 
poti". (John Phillips, Yugoslav Story: 1943–1983 (Beograd, 1983).
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tičnem pa z ustanovitvijo in delovanjem centralnih organov oblasti (AVNOJ in 
NKOJ) in še zlasti z mednarodnim priznanjem nove (druge) Jugoslavije. 

Komunistična partija ni priznala razkosanja Jugoslavije in je v prvih mese-
cih okupacije zbirala orožje in organizacijo pripravljala na vojne razmere. 
Politično se je vodstvo držalo ocene Kominterne, da je druga svetovna vojna 
"imperialistična vojna", in je na vstajo pozvalo najprej na dan napada na Sov-
jetsko zvezo, nato pa še enkrat 4. julija 1941. Do opaznejšega odpora je zaradi 
ustaškega nasilja nad Srbi pred napadom na SZ prišlo le v delu Hrvaške in BiH. 
Napad na Sovjetsko zvezo je vodstvo ocenilo kot možnost, da se imperialistič-
na vojna spremeni v revolucionarno, vendar je bil že leta 1941 revolucionar-
ni cilj za nekaj časa postavljen v ozadje, poudarjal pa se je osvobodilni značaj 
narodnoosvobodilnega gibanja. 

Josip Broz-Tito med igranjem šaha na Visu (John Phillips, Yugoslav Story: 1943–1983 (Beograd, 1983), 
str. 40)
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Politbiro CK KPJ je 27. junija 1941 v Beogradu ustanovil Glavni štab naro-
dnoosvobodilnih partizanskih odredov Jugoslavije (vanj je v resnici v glavnem 
preimenoval kar v Vojaško komisijo CK KPJ), ta se je kasneje preimenoval v 
Vrhovni štab narodnoosvobodilnih partizanskih odredov Jugoslavije (kasne-
je Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije − NOVJ). Glavni štabi pokrajinskih 
enot so bili ustanovljeni v Srbiji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Bosni in Hercegovini 
in Črni gori. V Srbiji in Črni gori je do vstaje prišlo po stoletni vstajniški (haj-
duški) tradiciji: ljudje so preprosto vzeli orožje in se zbrali na mestih, kjer so se 
ob napadih zbirali že stoletja. Odziv je bil množičen deloma zaradi razočara-
nja nad politiko vodstva države, deloma zaradi hitrega poraza v aprilski vojni, 
pokazala pa se je tudi tradicionalna solidarnost z Rusijo. 

Že jeseni 1941 so partizani obvladovali precejšnje osvobojeno ozemlje 
v Srbiji s središčem v Užicu (t. i. Užiška republika), Črna gora pa je bila razen 
večjih mest osvobojena. Žarišča vstaje so nastajala tudi drugod, okupatorji raz-
mer niso mogli več obvladovati, zato so pripeljali okrepitve. Poleti in jeseni so 
z ofenzivnimi akcijami okupacijske sile večino vstaj zatrle, pri čemer so izva-
jale represalije nad prebivalstvom: množična streljanja, deportacije, požiganje 
naselij, ropanje. Partizansko gibanje je zašlo v hudo krizo, poleg tega pa je bil 
tudi njegov nadaljnji razvoj zelo neenakomeren. Po nemškem zavzetju mesta 
Užice ofenzivi, v kateri so na nemški strani že sodelovali četniki, se je osrednji 
del partizanskega gibanja pozimi 1941 umaknil v Sandžak in nato v vzhodno 
Bosno. Tam je nastalo novo osvobojeno ozemlje s središčem v Foči. Aprila in 
maja 1942 so okupatorji tudi to osvobojeno ozemlje zavzeli. V krizo je zašlo 
odporniško gibanje tudi v drugih delih Jugoslavije. 

V drugi polovici leta 1942 se je osrednji del osvobodilnega gibanja z Vrhov-
nim štabom NO POJ premaknil proti zahodu, kjer je bil odpor v vzponu. Par-
tizanska ofenziva je osvobodila večji del Bosne in precej južne Hrvaške, osvo-
bojeno ozemlje je v začetku leta 1943 segalo od predmestij Reke, Karlovca in 
Zagreba do rek Bosne in Neretve. Novembra 1942 so bile ustanovljene prve 
divizije in korpusi NOV Jugoslavije. Uspehi narodnoosvobodilnega gibanja so 
ogrozili obstanek Neodvisne države Hrvaške.

Za jugoslovanske partizane je bilo odločilno leto 1943. V hudi bitki na 
Neretvi spomladi 1943 jim je uspelo zlomiti četniške oddelke, ki so jih pripeljali 
Italijani, in se do sredine maja 1943 prebiti v Hercegovino, Črno goro, Sandžak 
in vzhodno Bosno. V ofenzivi na Neretvi je sodelovalo 120.000 vojakov in 150 
letal, močne oklepne enote in topništvo. Partizani so porušili most čez Neretvo, 
kar je Nemce prepričalo, da se bodo prebijali v nasprotni smeri. V resnici pa so 
porušeni most za silo povezali, odvrgli težko orožje, most prečkali in prebili 
obrambo okupatorjev. Pri tem so s sabo nosili tudi 4000 ranjencev, toda večino 
so Nemci nato zajeli in pobili med ofenzivo na Sutjeski (junija 1943). Srdite 
bitke, nečloveški napori, izčrpanost, pomanjkanje hrane in zdravil, nalezljive 
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bolezni, zlasti tifus in maščevalni ukrepi napadalcev so v času obeh bitk zahte-
vali velike žrtve tako med civilnim prebivalstvom kot partizani. Tretjina od pri-
bližno 20.000 partizanov (večinoma Srbov, Črnogorcev, Hrvatov, Muslimanov, 
pa tudi drugih narodnosti) je na Sutjeski padla.

Po teh bitkah je strateška pobuda postopoma prehajala na partizansko 
stran, ki svojih operacij ni več zgolj prilagajala sovražnemu pritisku. K temu je 
prispeval tudi nastanek novih žarišč upora na jugu Srbije in v Makedoniji, pa 
tudi na Kosovu in v Metohiji. 

Ob kapitulaciji Italije so enote NOVJ razorožile večino italijanskih enot in 
pridobile mnogo orožja, streliva in opreme. Partizanska vojska je po kapitula-
ciji Italije štela že več kot 300.000 borcev in je Nemci niso več mogli učinkovi-
to omejevati. Začele so nastajati prve večje motorizirane enote. Ustanovljena 
je bila mornarica NOVJ. Čeprav se je nesorazmerje v moči zelo zmanjšalo in 
je bilo nasprotnikov, okupatorjev in raznih kvizlinških enot še vedno veliko 
(okrog 650.000), pa so bili ti prisiljeni večinoma braniti najpomembnejše stra-

Osvobojeno ozemlje po kapitulaciji Italije (Repe, S puško in knjigo, str. 192)
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teške točke, predvsem jadransko obalo in dostope do nje, prometne zveze in 
industrijska središča. Ponovnega okupacijskega sistema nad precejšnjim delom 
jugoslovanskega ozemlja niso bili več zmožni postaviti na novo, čeprav so jese-
ni 1943 in pozimi 1944 del osvobojenega ozemlja, zlasti ob Jadranski obali in 
njenem neposrednem zaledju, znova osvojili. 

Na razvoj vojaških operacij je v zadnjih dveh letih vojne v Jugoslaviji najbolj 
vplivala Hitlerjeva odločitev, da bo "evropsko trdnjavo" branil tudi na Balkanu. 
V Grčiji je zadržal močno skupino armad E, za vsako ceno pa je hotel obdržati 
tudi prometne zveze skozi Jugoslavijo in obnoviti nadzor nad jugoslovansko 
obalo. Spomladi 1944 je skušal še zadnjič odločilno obračunati z osvobodilnim 
gibanjem v Jugoslaviji. 25. maja 1944 je s kombinirano zračnodesantno, moto-
rizirano in pehotno operacijo – t. i. desantom na Drvar – skušal uničiti Tita in 
vodstvo NOG. Po večdnevnih bojih in hudih izgubah na obeh straneh operacija 
ni uspela, Vrhovni štab pa se je prek Barija umaknil na otok Vis. 

Na načrtovanje sklepnih operacij so vplivali tako vojnostrateški kot poli-
tični razlogi, zato je Vrhovni štab NOV in POJ težišče vojaških operacij prenesel 
v Srbijo (kot podporo prodirajoči Rdeči armadi in zaradi uničenja četniškega 
gibanja, s čimer bi onemogočili vpliv predvojnim vladajočim vrhovom). Drugi 
cilj je bila Dalmacija – z njeno osvoboditvijo bi odpadli vsi razlogi za tamkaj-
šnje izkrcanje britansko-ameriških čet. Z usklajenimi operacijami osrednjih 
enot NOVJ in Črne gore, vzhodne Bosne in Srbije in ob sodelovanju z Rdečo 
armado (od septembra 1944) je bila osvobojena večina Srbije z Vojvodino in 
Beogradom, do konca leta 1944 pa še Makedonija, Kosovo, Metohija in Črna 
gora. Četniški vodja Draža Mihailović se je s približno 15.000 možmi umaknil 
v vzhodno Bosno. Decembra 1944 je bila osvobojena Dalmacija, enote NOVJ 
pa so imele že 600.000 borcev. Njihova glavnina se je preoblikovala v armade. 
1. marca 1945 se je partizanska vojska preimenovala v Jugoslovansko armado. 
Ta je čez zimo prešla na frontalni način bojevanja od Drave prek Srema (osre-
dnjega dela fronte) do Bosne in severnega Jadrana. Sremska fronta je zaradi 
pomanjkanja izkušenj s pozicijskim bojevanjem terjala veliko žrtev. Slovenske 
in hrvaške enote v neosvobojenem delu pa so napadale zlasti prometne zveze 
in širile osvobojeno ozemlje. Boji so potekali z enotami skupine armad E, ki se 
je umikala iz Grčije (okrog 400.000 vojakov) in kvizlinškimi oddelki (200.000). 
V zadnji ofenzivi JA spomladi 1945 so bile nemške in kvizlinške enote razbi-
te, do 15. maja pa osvobojeno celotno ozemlje predvojne Jugoslavije, Istre s 
Trstom, Slovensko primorje ter deli Koroške. 

Jugoslovansko narodnoosvobodilno gibanje je med vojno vezalo nase v 
povprečju več kot 30 okupatorskih divizij in tako veliko prispevalo k zmagi 
antihitlerjevske koalicije. Več kot 300.000 pripadnikov narodnoosvobodilne-
ga gibanja je padlo, stotisoči so vojno preživeli v koncentracijskih in ujetni-
ških taboriščih. Tito in jugoslovansko politično vodstvo sta po vojni govorila 



B. Repe: Priprave na konec vojne in osvoboditev Slovenije

300

o 1.700.000 žrtvah, to pa je prevzelo tudi zgodovinopisje, vendar je ta številka 
zbujala upravičene dvome, zlasti zaradi visokih številk o pobitih v nekaterih 
taboriščih (zloglasnemu ustaškemu taborišču Jasenovac so pripisovali tudi do 
700.000 žrtev). Ne glede na različna mnenja in štetja pa je bilo žrtev ogromno, 
poleg Sovjetske zveze in Poljske verjetno največje v Evropi. K tej številki je veli-
ko prispevala državljanska vojna, ki je divjala v Jugoslaviji, in v kateri je bilo 
pobitega veliko civilnega prebivalstva zaradi političnih (razrednih), verskih ali 
nacionalnih razlogov. Nastale naj bi "etnično čiste" nacionalne države ali vsaj 
ozemlja: Neodvisna država Hrvaška brez Srbov, Velika Albanija brez Srbov, Veli-
ka Srbija brez Hrvatov, Muslimanov in drugih nacionalnih manjšin. V Bosni sta 
bili muslimansko versko in politično vodstvo razdeljeni na tiste, ki so priznavali 
NDH in sprejemali tezo o "muslimanskih Hrvatih", in na tiste, ki so se zavzemali 
za avtonomno Bosno in Hercegovino pod nemškim protektoratom, pri čemer 
so primerjave iskali z razmerami v Avstro-Ogrski, ko se je dunajska politika pri 
uresničevanju svojih ciljev v Bosni precej opirala na muslimane. Zahtevali so 
tudi posebne muslimanske vojaške enote. Nemčija na njihove zahteve v glav-
nem ni pristala, le posebna SS-gorska divizija, imenovana "Handžar", je bila 
sestavljena pretežno iz muslimanov. 

"Etnično čista" ozemlja naj bi dosegli z brutalnim genocidom nad prebival-
stvom, pri čemer je pomembno vlogo igrala tudi vera. Vse tri največje cerkve-
ne organizacije – katoliška, pravoslavna in muslimanska – so bile posredno ali 
neposredno zapletene v vojno na tleh Jugoslavije. Politične, vojaške, etnične in 
verske skupine ter organizacije, ki so sodelovale v medsebojnih spopadih, so 
bile številne in različne, pogosto so tudi same imele nasprotujoče si cilje. Najpo-
membnejši med njimi so bili četniki in ustaši. Med vsemi različnimi skupinami 
so bili četniki najbliže temu, da bi postali partizanom vzporedno osvobodil-
no gibanje. Skoraj do konca leta 1943 so imeli tudi trdno podporo zahodnih 
zaveznikov. Njihova strategija je bila usmerjena v prevlado Srbije v obnovljeni 
Jugoslaviji, obračun s Hrvati in nacionalnimi manjšinami kot glavnimi krivci 
za poraz kraljevine in trpljenje srbskega prebivalstva, v ideologijo etnično čiste 
Velike Srbije z izhodom na morje, s Kordunom, Banijo, Slavonijo, Vojvodino, 
Bosno in Hercegovino, Dalmacijo do Šibenika, Liko, z mejami pri Karlovcu in 
Ogulinu ter popravljenimi mejami z Romunijo, Bolgarijo, Albanijo in Madžar-
sko. Srbi naj bi postali vodilni na Balkanu, čeprav so četniki dopuščali federa-
tivno povezavo z zmanjšano Hrvaško v Jugoslaviji. Njihov vodja je bil Dragoljub 
Mihailović, predvojni polkovnik, nato brigadni in divizijski general, vojni mini-
ster v begunski vladi in komandant Jugoslovanske vojske v domovini. Četniki 
in partizani so sprva sodelovali, jeseni 1941 pa je med njimi prišlo do razkola in 
so se bojevali drug proti drugemu. Četniki so bili, podobno kot ustaši, znani po 
svojem krutem ravnanju s civilnim prebivalstvom in ujetniki. 

Raznovrstne oblike nasilja – ubijanja, mučenja, pogromi nad civilnim pre-
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bivalstvom, koncentracijska taborišča, pregoni, deportacije, genocid – so med 
vojno v Jugoslaviji dobile grozljive razsežnosti. Okupatorji so se obnašali zlo-
činsko, njihov odnos je izhajal iz prepričanja o "drugorazrednosti" prebivalstva, 
zato so npr. Nemci streljali po nekaj deset ali celo sto talcev za enega ubitega ali 
pogrešanega vojaka in petdeset za ranjenega (na vzhodu, v Sovjetski zvezi in na 
Poljskem je to "vrednotenje" šlo še dlje). Z represalijami so hoteli preprečiti vsak 
upor. Posamične in množične ustrelitve talcev, požigi vasi, posiljevanja žensk 
in poboji civilnega prebivalstva med vojaškimi pohodi, pobijanje ranjencev in 
ujetnikov, ki jim niso priznavali vojaškega statusa, so bili del načrtne taktike, ki 
so jo ukazali nemški generali. Do pogajanj in izmenjave ujetnikov je prihajalo le 
poredko. Taka politika je izhajala iz Hitlerjevega ukaza z dne 7. decembra 1941 
z naslovom "Nacht und Nebel" (Noč in megla), ki je predvideval, da se civilno 
prebivalstvo na zasedenih območjih za upor kaznuje s smrtjo ali deportacijo v 
Nemčijo. Med najbolj znanimi ofenzivami, kot so bile na Kozari v prvi polovici 
leta 1942 ali na Sutjeski spomladi 1943, so pobili po nekaj tisoč otrok, žensk in 
ranjencev. Tudi drugi okupatorji se niso bistveno razlikovali od Nemcev, k zlo-
činom pa so spodbujali tudi krajevne kvizlinške oblasti. 

Približno tri in pol milijona pripadnikov raznih narodov z ozemlja Jugosla-
vije je bilo v različnih taboriščih po vsej Evropi, od tega veliko tudi v koncen-
tracijskih taboriščih in zaporih na tleh Jugoslavije. Ti se po grozljivih razmerah 
niso dosti razlikovali od znanih nemških koncentracijskih taborišč, le da je bil 
način ubijanja manj "izpopolnjen". 

V okupatorskih represalijah, etničnih in verskih spopadih je najbolj trpe-
lo civilno prebivalstvo. Partizani so bili v primerjavi s četniki, ustaši in drugimi 
mnogo bolj disciplinirani, privzgajali so jim etiko in strogo spoštovanje par-
tizanskih norm in zakonov, toda tudi pri njih ni manjkalo maščevanj, raznih 
obračunavanj, mučenj in pobojev civilnega prebivalstva. Ni pa bil to, tako kot 
pri nasprotnikih, uveljavljen način "bojevanja". Veliko nepotrebnih žrtev je bilo 
tudi zaradi poskusov uvajanja t. i. druge faze revolucije in s tem povezanega 
razrednega sektašenja, ugled pa je narodnoosvobodilnemu gibanju zmanjšal 
zlasti množični zunajsodni obračun s pripadniki kvizlinških formacij po koncu 
vojne. 

Jugoslovanske razmere ob koncu vojne: politični vidik 

U skladu sačvrstom voljom naroda Jugoslavije da se iz njihove sloge i jedinstva u 
borbi protiv okupatora izgradi nova, na nacionalnom bratstvu i ravnopravnosti 
zasnovana Jugoslavija kao zajednička domovina svih njenih naroda i blagodareći 
uspesima jedinstvene narodnooslobodilaćke vojske i partizanskih odreda Jugo-
slavije, koje je pod rukovodstvom Vrhovnog štaba u samoj borbi ujedinila sve 
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narodnooslobodilačke pokrete naroda Jugoslavije, Antifašistićko veće narodnog 
oslobođenja Jugoslavije razvilo se – u vreme oslobodilačkog rata – u vrhovnog 
predstavnika suvereniteta naroda i države Jugoslavije kao celine. Odgovarajući 
toj činjenici i stepenu razvitka narodnooslobodilačke borbe u Jugoslaviji, u 
skladu sa principima federativnog uređenja bratske, na demokratskoj osnovi i 
nacionalnoj ravnopravnosti izgrađene Jugoslavije, Antifašistićko veće narodnog 
oslobođenja Jugoslavije konstituiše se u vrhovno zakonodavno i izvršno narod-
no predstavničko telo Jugoslavije za vreme narodnooslobodilaćkog rata.8 (Prva 
in druga točka drugega zasedanja AVNOJ-a, Jajce, 29.–30. novembra 1943).

Narodnoosvobodilno gibanje je ves čas usmerjala Komunistična partija 
Jugoslavije, ki je do konca vojne ohranila vodilno vlogo. Do novembra 1942 je 
bila sploh edini politični organ jugoslovanskega odporniškega gibanja, popol-
noma pa je nadzorovala tudi vojsko. Konec novembra 1942 je bilo v Bihaću v 
Bosni ustanovljeno politično vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja – Proti-
fašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije.9 Zaradi mednarodnih okoliščin 
na zahtevo Kominterne oz. SZ pa ta še ni postal predstavnik nove Jugoslavije. V 
naslednjem letu in pol je prišlo do nastajanja posameznih nacionalnih politič-
nih predstavništev (protifašističnih svetov) in njihovega tesnejšega povezova-
nja s centrom, pri čemer sta se hrvaški protifašistični svet in Zbor odposlancev 
slovenskega naroda prva izrekla za narodno samoodločbo. O Jugoslaviji kot 
federativni državi je vodstvo jugoslovanskega osvobodilnega gibanja zaradi 
mednarodne kontinuitete Jugoslavije prvič javno spregovorilo šele pred dru-
gim zasedanjem AVNOJ-a. 

Na drugem zasedanje AVNOJ-a (29. novembra 1943 v Jajcu) je prišlo do 
odločitve, da bo Jugoslavija po vojni enakopravna država šestih republik. 
AVNOJ se je preimenoval v vrhovno zakonodajno in izvršno narodno pred-
stavništvo (neke vrste enodomni parlament), izvoljen je bil Nacionalni komi-
te narodne osvoboditve Jugoslavije kot začasna vlada bodoče Demokratične 
federativne Jugoslavije, prepovedana je bila vrnitev kralju Petru, dokler se o 
tem ne izjasni ljudstvo, in vzete pristojnosti njegovi vladi ter potrjena odločitev 
vodstev Hrvaške in Slovenije o priključitvi ozemelj, ki so po prvi svetovni vojni 
ostala pod Italijo. Zasedanje je sicer pustilo še mnogo odprtih vprašanj (npr. 
vprašanje meja med nekaterimi republikami, vprašanje avtonomnih pokrajin). 
Formalno so se za federacijo do zasedanja izrekli pripadniki NOG v Sloveniji, 
na Hrvaškem, v Črni gori in BiH (ki je hotela samostojno federalno enoto) ter v 
Sandžaku (pokrajina na meji med Srbijo in Črno goro, tedaj večinsko poseljena 

8 Branko Petranović in Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918–1984 (Beograd, 1985), str. 543. 
9 Božo Repe, "AVNOJ kot zgodovinsko dejstvo in aktualno politično vprašanje," Studia Historica 

Slovenica 2, št. 2 (2002), str. 447–459.
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z muslimanskim prebivalstvom, ki pa potem po vojni ni dobila avtonomije). 
Srbija je svoj protifašistični svet (skupščino) ustanovila in se za federacijo izre-
kla šele novembra 1944, v že osvobojenem Beogradu. Na zasedanju so nekateri 
predstavniki zahtevali konfederativno ureditev, toda v naslednjih mesecih se je 
po vzoru SZ uveljavila teza (ki so jo sprejeli tudi slovenski komunisti) o Jugosla-
viji kot federativni in ne konfederativni državi. 

Po drugem zasedanju AVNOJ-a je prišlo do dvojnosti oblasti: doma je imel 
avtoriteto NKOJ, mednarodno pa je bila priznana kraljeva vlada, čeprav je anti-
fašistična koalicija že od pomladi priznavala tudi Titovo odporniško gibanje. 
Zavezniki, zlasti Britanci, so se trudili za kompromis, skupno vlado, ki pa bi v 
nadaljevanju, podobno kot v Grčiji, prinesel prednosti kralju in njegovi vladi.

Od AVNOJ-ja naprej je organizacijska in druga individualnost nacional-
nih gibanj začela slabeti, zlasti še od druge polovice leta 1944, pospešeno pa je 
potekal proces ustanavljanja organov državne oblasti. Zakonodajni in izvršilni 
organi oblasti so se ločevali (na nižjih ravneh je bilo to storjeno že prej, saj so od 
spomladi 1942 partizani na lokalni ravni na podlagi t. i. fočanskih predpisov, ki 
jih je v Foči sestavil Moša Pijade, vzpostavljali novo, ljudsko oblast – narodno-
osvobodilne odbore). Uveljavljale so se jugoslovanske usmeritve glede razvoja 
ljudske oblasti in enotna zakonodaja, kar je bilo še posebej težko zaradi različ-
nih razmer in poteka vojne. Začel se je povečevati profesionalni administrativni 
aparat in začela se je krepiti centralizacija. KPJ je sicer notranjo ureditev načr-
tovala za čas po vojni in zagotavljala, da je zasebna lastnina nedotakljiva. Tudi 
AVNOJ o ekonomskih spremembah ni razpravljal. Kljub temu so bili nekateri 
pomembni revolucionarni ukrepi izpeljani že med vojno. Že leta 1942 so neka-
teri dokumenti narodnoosvobodilnega gibanja govorili o zaplenjenem imetju 
narodnih sovražnikov na osvobojenem ozemlju. Do množičnih zaplemb je pri-
hajalo konec leta 1944 in v letu 1945, pravno pa so bile določene z odlokom 
Predsedstva AVNOJ-a 21. novembra 1944. Odlok je zadeval tri skupine lastnine: 
lastnino nemških državljanov, nemške manjšine in sodelavcev okupatorjev ter 
vojnih zločincev. V ljudski (državni) fond lastnine je poleg kolektivne in indi-
vidualne lastnine okupatorjev prešla lastnina Kraljevine Jugoslavije (železni-
ce, pošta, telefon, telegraf, deli težke industrije, rudnikov), obenem pa je začel 
nastajati zadružni sektor. Oboje naj bi bila ekonomska osnova nove oblasti. 
Med vojno je bilo zlasti poudarjeno načelo socialne pravičnosti: tisti, ki imajo 
več, naj tudi več žrtvujejo, ukinjene so bile rente, ponekod kolonatski odnosi, 
razglašen je bil moratorij na plačevanje obresti (tudi dolgov), zasebna lastnina 
je morala biti na razpolago za vojne potrebe in cilje. Izvajala se je rekvizicija, 
zlasti pri bogatejših kmetih. Na osvobojenih ozemljih se je zastavljalo vprašanje 
agrarne reforme. Velika večina pripadnikov NOG je izhajala iz revnih, večino-
ma kmečkih slojev in je v vojni videla tudi možnost socialnih sprememb, zato je 
take ukrepe podpirala, vodstvo pa je z njimi pripravljalo izhodišče za še odloč-
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nejše povojne ukrepe.
Od poletja 1944 je KPJ ustvarjala Enotno protifašistično ljudsko fronto 

Jugoslavije, v katero so vstopile množične politične organizacije, sindikati in 
deli meščanskih političnih strank. Te so predvidevale koalicijski značaj fronte, 
vendar je KPJ to preprečila. Na prvih povojnih volitvah je ljudska fronta, kot so 
jo popularno imenovali, nastopila in zmagala z enotno listo, na kateri so prevla-
dovali komunisti, meščanske stranke zunaj ljudske fronte pa na volitvah niso 
sodelovale. 

Jugoslovanske razmere ob koncu vojne: sodelovanje v protifašistični 
koaliciji in mednarodni vidik

These forces are, at this moment, holding in check no fewer than 14 german Divi-
sions, out of the 20 in the Balkan Peninsula /… / I can assure the House, that every 
effort in our power will be made to aid and sustain Marshal Tito and his gallant 
band. (Britanski ministrski predsednik v spodnjem domu britanskega parlamen-
ta, 22. februarja 1944).10 

Tito se je dobro zavedal usluge, ki mu jo je naredil Churchill s tem, da ni javno nas-
topil proti Nacionalnemu komiteju osvoboditve Jugoslavije: 'Rusi se ne bi borili 
za nas,' je trdil še leta pozneje. 'Zaradi nekih svojih kombinacij bi nas Stalin pustil, 
da se še dalje sami borimo. Churchillovo stališče je pospešilo notranjo diferen-
ciacijo sil in pomagalo, da se uveljavimo na mednarodnem planu'.11

KPJ je imela (z občasnimi prekinitvami) po radiu stalno zvezo s Komin-
terno, po njeni formalni ukinitvi leta 1943 pa s Stalinom in Georgijem Dimi-
trovom, bivšim sekretarjem Kominterne. V glavnem je navodila Kominterne in 
Stalina ter interese SZ v mednarodni politiki upoštevala, ne pa v celoti, čeprav je 
imela SZ kot prva država socializma v očeh jugoslovanskega vodstva absolutno 
prednost pred zahodnimi zavezniki. Odnosi z zahodnimi zavezniki so se začeli 
vzpostavljati šele konec maja leta 1943, ko so k Vrhovnemu štabu NOV in POJ 
prišle prve zavezniške misije. Prej so zavezniki trdno podpirali Mihailovića in 
mu v javnosti pripisovali partizanske vojaške uspehe, kar je pri partizanih in 
jugoslovanskem prebivalstvu zbujalo jezo in ogorčenje. Od septembra 1942 so 
zavezniki začeli Mihailovića opominjati, naj se začne bojevati, ker se bojujejo le 
partizani, nato pa so se morali sprijazniti z realnostjo in navezati stike s partiza-

10 Zdenko Čepič, "Partisan Airports and Allied Airmen," v: Together: Combat comradeship between the 
Slovenian partisans and the allies, ur. Gorazd Bajc in drugi (Ljubljana: 2014), str. 12. 

11 Jože Pirjevec, Tito in tovariši (Ljubljana, 2011), str. 155.
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ni. Kmalu zatem je sledila tudi vojaška pomoč.
Prizadevanja za mednarodno priznanje NOG, še bolj pa za novo Jugoslavi-

jo, so bila dolga in naporna ter odvisna od različnih interesov zaveznikov. For-
malno je bilo NOG mednarodno priznano na teheranski konferenci novem-
bra 1943, to je konferenci predstavnikov treh največjih držav protifašistične 
koalicije. Po drugem zasedanju AVNOJ-a se je Tito redno dopisoval ne samo s 
Stalinom, pač pa tudi s Churchillom. Za kratek čas je bilo poleti 1943 aktual-
no povezovanje balkanskih odporniških gibanj (Jugoslavije, Grčije in Albanije, 
kasneje morebiti še Bolgarije) s skupnim štabom, vendar ta zaradi nasprotu-
jočih si interesov sodelujočih in zavezniških sil ni zaživel. Med novim predse-
dnikom emigrantske vlade dr. Ivanom Šubašićem in Titom je junija 1944 na 
Visu prišlo do pogovorov, Šubašić je priznal federativno ureditev, dal priznanje 
narodnoosvobodilnemu gibanju, vprašanje monarhije pa so odložili. NKOJ je 
zavlačeval z nadaljnjimi pogajanji o sestavi skupne vlade.

Sredi avgusta 1944 se je Tito sestal s Churchillom v Neaplju in Caserti ter 
obljubil, da v Jugoslaviji ne bo uporabil vojaške sile za uvedbo komunizma. Bri-
tanci so si še vedno prizadevali za ohranitev vpliva, pri čemer so zlasti računali 
na protipartizansko usmerjeno Srbijo (tako so jo namreč ocenjevali). 

Na pritisk zaveznikov je konec avgusta 1944 kralj razpustil svojo vrhovno 
vojaško komando in razrešil Dražo Mihailovića, kar je bil glavni pogoj za usta-
novitev skupne vlade. Oktobra 1944 sta Churchill in Stalin na srečanju v Moskvi 
razdelila interesne sfere v Jugoslaviji (sporazum "fifty–fifty"). Novembra je bil 
sprejet sporazum med Titom in Šubašićem, ki je zagotavljal temeljna demokra-
tična načela, osebno svobodo, svobodo pred strahom, svobodo veroizpovedi 
in vesti, govora, tiska, združevanja, lastnine in zasebne pobude. Po pritiskih iz 
Moskve in Londona ter z jaltske konference, februarja 1945 so se pogovori med 
emigrantsko vlado in NKOJ-em nadaljevali, in 7. marca 1945 je bila ustanovlje-
na enotna začasna vlada Demokratične federativne Jugoslavije (DFJ) s Titom 
na čelu, AVNOJ pa razširjen z nekompromitiranimi poslanci (tistimi, ki niso 
sodelovali z okupatorji) iz zadnje jugoslovanske predvojne skupščine. Začasna 
vlada ni imela koalicijskega značaja, zastopala naj bi program enotne jugoslo-
vanske ljudske fronte, njena naloga pa je bila predvsem pripraviti volitve v usta-
vodajno skupščino. 

Proti koncu vojne so se odnosi z zahodnimi zavezniki začeli zaostrovati. 
11. aprila 1945 so Tito, Stalin in Molotov v Moskvi podpisali pogodbo o prija-
teljstvu in sodelovanju (podobno pogodbo sta podpisali tudi Češkoslovaška in 
ZSSR). Podpis pogodbe je bil za Churchilla očiten dokaz o tem, da se dogovor 
o enakem vplivu SZ in Velike Britanije v Jugoslaviji ne bo uresničil. Do še večje 
zaostritve odnosov in hude mednarodne krize je prišlo takoj zatem zaradi Istre, 
Trsta in Slovenskega primorja. Na tem ozemlju so se srečale zavezniške in jugo-
slovanske enote. Nazadnje je bila Jugoslavija prisiljena sprejeti delitev osvobo-
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jenega oz. zasedenega ozemlja na anglo-ameriško in jugoslovansko cono. Kljub 
senci hladne vojne, ki se je začela kazati, je zavezništvo zdržalo do konca vojne.

Konec vojne v Sloveniji: vojaški vidik 

Ob kapitulaciji Italije je bila partizanska vojska že solidno organizirana in celo-
tno narodnoosvobodilno gibanje se je dobro znašlo: preprečevalo je prodi-
ranje nemških sil na osvobojena ozemlja, razoroževalo postojanke MVAC in 
v pogajanjih z Italijani dosegalo, da so jim ti skoraj povsod izročali orožje. Na 
Primorskem je prišlo do prave vseljudske vstaje z množičnimi demonstracijami 
in vzpostavitvijo slovenske oblasti – ustanovitve narodnoosvobodilnega sveta 
za Primorsko Slovenijo. Partizani so skušali osvoboditi Gorico, vzpostavili so 
okrog 25 km dolgo fronto (deloma po utrdbah iz prve svetovne vojne), vendar 
jim to ni uspelo. Začelo se je 11. septembra 1943, ko je okrog pet tisoč partizan-
skih borcev, organiziranih v devet bataljonov, krenilo proti Gorici in jo želelo 
zasedati. Po sporazumu, ki ga je ob kapitulaciji Italije partizanska vojska skle-
nila s poveljnikom italijanske divizije "Torino", z generalom Brunom Malaguti-
jem, bi morale partizanske enote skupaj z divizijo "Torino" braniti Gorico pred 
Nemci. Italijanske enote so v sodelovanju s partizani v začetku tudi resnično 
nudile odpor ob nemškem napredovanju proti Gorici, zlasti na severnih pristo-
pih v mesto. Za nekaj časa so celo onemogočali nemški prehod strateško zelo 
pomembnega solkanskega mostu. Toda volja italijanske vojske po boju z Nemci 
je kmalu ponehala, zato so jih partizani razorožili. Partizanska zasedba Gorice 
tako ni uspela, saj so jih prehiteli vojaki iz 71. nemške pehotne divizije. Nemci 
so bili sicer številčno šibkejši, a bolje oboroženi in izurjeni. Oblikovala se je 17 
km dolga t. i. goriška fronta. Frontna črta je potekala od Goriških brd čez Sabo-
tin, Sveto Goro, Škabrijel, Sv. Katarino, Panovec, Kostanjevico, Ajševico, hrib 
Sv. Marka, Vrtojbo, Miren in Rubije do izliva reke Vipave v Sočo pri Sovodnjah. 
Statična fronta vsekakor ni bila primerna za partizanski način bojevanja, poleg 
tega so partizanom primanjkovale izurjenost, oborožitev in ustrezna tehnič-
na opremljenost. Na partizanski strani so boje vodili majorji Ivan Turšič-Iztok, 
Martin Greif-Rudi in Drago Flis-Strela. Nemški okupator je kmalu dobil okre-
pitve in 25. septembra 1943 začel z ofenzivo proti partizanom. Nemci so upo-
rabili izurjene in v številnih bojih prekaljene enote. Do konca septembra 1943 
jim je uspelo potisniti partizane iz okolice Gorice in Vipavske doline v Trnovski 
gozd. O takratnem vojnem dogajanju na Primorskem je pisal osrednji nacistični 
dnevnik Völkischer Beobachter, o njem pa lahko beremo tudi v Goebbelsovih 
dnevniških zapisih. Zadušitev vstaje Primorcev je ukazal Adolf Hitler, kar kaže, 
da je osrednjo nemško nacistično oblast skrbela možnost, da bi partizani lahko 
ovirali nemške operacije v Italiji. Hitlerjev ukaz so izvrševale vojaške enote pod 
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poveljstvom feldmaršala Erwina Rommla, ki je tako že drugič v razponu četrt 
stoletja posegel v vojaška dogajanja ob reki Soči. Po razglasitvi premirja med 
Italijo in zavezniško vojsko (Velika Britanija in ZDA) so se borci primorskega 
odreda pričeli pomikati proti Gorici, v katero je 9. septembra prišel del parti-
zanskega vodstva. S pogajanji je vodstvo želelo doseči, da bi mu umikajoča se 
italijanska vojska izročila orožje in opremo. Pogajanja niso bila uspešna. Prav 
tako ni uspela namera Pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte (OF) in štaba 
Primorskega odreda, da bi na posebnem sestanku s poveljstvom italijanskih 
oboroženih sil goriške cone, dosegli skupni boj z OF kot zaveznico zavezni-
škega tabora, proti Nemčiji in Hitlerju. Vodja goriške italijanske posadke tudi ni 
dovolil, da bi Gorico zasedli Nemci. Ko je Nemcem 12. septembra to vendarle 
uspelo, so se začeli v goriških predmestjih spopadati s partizansko vojsko. Po 
umiku iz Gorice je slovenska partizanska vojska skupaj s proletarsko brigado, ki 
so jo sestavljali italijanski delavci, povečini iz Tržiča in okolice, zasedla položaje 
na črti od Svete gore, preko Škabrijela, Panovca, Vrtojbe, vse do Rubij ob reki 
Vipavi. Bolje oborožena nemška vojska je s postopnim čelnim napadom, kot 
tudi pozneje izza hrbta (Vipavska dolina) prebila partizanske položaje. Frontal-
ni boj, ki se je odvijal deloma v jarkih, ki so ostali še iz bitk v prvi svetovni vojni, 
ni bil združljiv s taktiko partizanskega bojevanja, a očitno je k načinu bojeva-
nja pripomogla spontanost, ki je vladala v dneh, ko je Italija izgubila vojno. Po 
nekajdnevnih bojih so 26. septembra 1943 napadalci prisilili partizanske sile k 
umiku predvsem na območje Trnovskega gozda. Z osrednjega dela Primorske 
se je velika in uničujoča nemška ofenziva (25.000 mož, 100 tankov), ki se je v 
začetku oktobra z Vipavske doline in Krasa pomaknila na Brkine in Istro ter 
dalje v Gorski kotar, preselila tudi na Notranjsko in Dolenjsko in se tako konča-
la šele proti koncu novembra. Nemška ofenziva, ki je sledila septembrski vstaji, 
je bil krut obračun s primorskimi partizanskimi vstajniki in s civilnim prebival-
stvom. V zahodnih predelih Slovenije je mirnejšo podobo kazalo gornje Poso-
čje; nemška septembrska oz. oktobrska ofenziva ga je namreč obšla. Na tem 
območju je nastalo osvobojeno ozemlje, Kobariška republika; pred napadi je 
vzdržala še cel mesec oktober in del novembra 1943. 

V osrednjem delu Slovenije se je po kapitulaciji Italije razvnel notranji spo-
pad. Italijani so se umaknili, Nemcev še ni bilo. Partizanska vojska je v dese-
tih dneh zavzela tudi postojanke četnikov (10. septembra Grčarice) in MVAC 
(19. septembra Turjak). V glavnem brez sodnih postopkov so usmrtili okrog 
150 ujetnikov, okrog 250 je bilo obsojenih na smrt (od tega 16 na javni sodni 
obravnavi v Kočevju) in tudi usmrčenih. Nemci so zasedli Ljubljano in glavna 
naselja ob železnicah, vendar jim celotnega italijanskega okupacijskega obmo-
čja ni uspelo obvladati. Ostalo je obsežno osvobojeno ozemlje. S partizansko 
mobilizacijo je partizanska vojska narasla, tako da je bilo slovenskih partizanov 
že za dva jugoslovanska korpusa, 7. in 9. korpus (en korpus je formalno štel 
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okrog 20.000 bork in borcev, čeprav jih je bilo dejansko manj). V drugi polo-
vici septembra so Nemci začeli izvajati močno ofenzivo. Trajala je dva meseca, 
zajela pa je vso slovensko ozemlje, ki je bilo do takrat pod Italijo in zahodno 
Gorenjsko. To je bila edina res velika nemška ofenziva, narodnoosvobodilnim 
silam je prizadela precej izgub (okrog 20 % borcev, večinoma na novo prispelih 
in neizkušenih), uspelo ji je razpršiti komaj nastale enote v južnem delu Primor-
ske ter povrniti del osvobojenega ozemlja – večinoma večje kraje s postojanka-
mi (Novo mesto, Kočevje, Ajdovščina, Kobarid). V tej ofenzivi so že sodelovale 
tudi na novo ustanovljene domobranske enote. 

Slovenska partizanska vojska je konec leta 1943 dobila dokaj močno in 
končno organizacijsko obliko: dva korpusa, štajersko operativno cono s peti-
mi divizijami, mnogimi brigadami in odredi ter organi zaledne vojaške uprave. 
Usposobljena je bila za večje, nekajdnevne operacije proti utrjenim postojan-
kam in jih je kar nekaj tudi zavzela v okolici Trebnjega v Zgornji Savinjski dolini, 
Moravški dolini, na Kozjanskem, Pohorju in v Vipavski dolini. V sodelovanju z 
zavezniki pa se je osredotočila predvsem na rušenje komunikacij. Vendar se je 
povečal tudi pritisk nemških okupatorjev, ki so bili skupaj s slovenskimi kola-
boracionisti pod poveljstvom dveh nemških operativnih štabov za uničevanje 
tolp v Ljubljani in Trstu (in nato Gradišču ob Soči) uspešnejši kot nekdaj Italija-
ni. Zato so partizanom prizadejali tudi precej izgub. Svoje postojanke so dobro 
utrdili, obenem pa, ob dobri obveščevalni službi, z nenadnimi pohodi manjših 
enot vdirali na partizansko ozemlje in uničevali posamezne partizanske enote. 

Januarja 1944 je na dolg pohod, ki naj bi pomagal okrepiti osvobodilno 
gibanje na Štajerskem (po pohodu na Štajersko naj bi postala jedro še enega 
korpusa), iz Bele krajine odšla 14. divizija. Že med enomesečnim pohodom 
okrog Zagreba se je zapletla v boje z ustaši, ko je pri Podčetrtku v začetku febru-
arja prešla Sotlo, pa so se začeli boji z Nemci. Ti so se hitro organizirali, začeli 
postavljati zapore in jo obkoljevati. Nepričakovan hud mraz in sneg ter prena-
šanje ranjencev so divizijo pripeljali na skrajni rob fizičnih in psihičnih zmoglji-
vosti. Po skoraj treh tednih nepretrganih bojev in prebijanja iz obroča v obroč 
se je razdelila na štiri dele. Do 25. februarja, ko so jo Nemci prenehali napadati, 
se je moštvo več kot prepolovilo, od 1.112 borcev jih je bilo le 440 sposobnih 
za boj, 367 je bilo padlih, ujetih ali pogrešanih, 163 pa je bilo ujetih. Ranjence so 
nosili s sabo, puščali skrite pri kmetih ali v partizanskih bolnišnicah. Del divizije 
se je prebil na Pohorje, del v Mozirske planine. Ni bilo borca, ki ne bi dobil vsaj 
ozeblin. Najhujši boji so bili na Graški gori, ki so jo poimenovali "gora jurišev". 
Pri Belih Vodah je padel tudi partizanski pesnik Karel Destovnik-Kajuh. Divizija 
je kljub hudim izgubam poglavitni cilj dosegla, spomladi je svojo dejavnost oži-
vila in začela tudi mobilizirati štajerske fante. 

Med pomembnejšimi vojaškimi dogodki v letu 1944 so bili tudi pohodi 
slovenskih divizij v Gorski kotar in Beneško Slovenijo. 18. divizija je skupaj s 
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hrvaškimi partizani precej razširila osvobojeno ozemlje. S pohodom v Beneško 
Slovenijo je 30. divizija NOVJ okrepila osvobodilno gibanje do roba slovenske-
ga narodnega ozemlja. Prehodila je več kot 200 km in imela hude spopade z 
Nemci. Na Koroškem se je boj razširil prek Drave, partizanske enote so občasno 
operirale tudi v Reziji in v Prekmurju.

Spomladi 1944 so Nemci in domobranci izvedli ofenzivo na osvobojeno 
ozemlje v Ljubljanski pokrajini in v Slovenskem primorju. Srditi boji so bili zlasti 
za kraje na Dolenjskem: Trebnje, Mirno Peč, Dobrnič, Žužemberk. Nemcem je 
nekatere uspelo zavzeti, vendar so jih partizanske enote večinoma ponovno 
osvobodile in ohranile jedro osvobojenega ozemlja. V teh bojih so partizani že 
uspešno uporabljali topništvo, maja je 7. korpus ustanovil 1. artilerijsko brigado. 

Do srede leta 1944 se je vzpostavilo nekakšno ravnotežje sil in nobena ni 
mogla odločilno poraziti druge. 

Pohod 14. divizije na Štajersko. Fotografija med drugim prikazuje tudi duhovnika Jožeta Lampreta, ki 
nosi nosila z ranjencem (Muzej novejše zgodovine Slovenije, foto: Jože Petek)
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Končno zmago oz. poraz sta obe strani pričakovali od razpleta druge svetovne 
vojne, ki pa je bil vse bolj v prid mednarodni protifašistični koaliciji, v kateri je 
bilo tudi slovensko narodnoosvobodilno gibanje /…/ Nasilje nemškega oku-
patorja nad upornim slovenskim prebivalstvom na Štajerskem, Gorenjskem in 
Koroškem do jeseni 1943 se je nato razširilo še na ljubljansko pokrajino, v Slov-
ensko primorje in v Istro. Znani so požigi celih vasi, npr. februarja 1944 na Krasu 
in v Vipavski dolini (Komen, Rihenberk), aprila v Čičariji (Lipa) s pokolom vseh 
vaščanov vključno z otroki, maja v Brkinih itd., odgoni desettisočev v nemška 
koncentracijska taborišča, tudi s pomočjo domobranske in italijanske politične 
policije, in izgnanstvo, množične usmrtitve slovenskih in italijanskih protifašistov 
v Trstu, zlasti še v tamkajšnji Rižarni.12

V drugi polovici leta 1944 so bile ključni cilj partizanskih napadov prome-
tne zveze, zlasti proti Jadranu. Nastala so prva osvobojena ozemlja na Štajer-
skem, okrepili so se boji na avstrijskem Koroškem. Hudi boji so se bili po vsem 
slovenskem ozemlju. Jeseni 1944 so se razmere za narodnoosvobodilno giba-
nje in še posebej za partizansko vojsko poslabšale. Približevale so se velike fron-
te in slovensko ozemlje je zaradi geografske lege postajalo vse pomembnejše. 
Nemci so s prisilnim delom gradili obrambne sisteme, povečevali število enot 
in še dodatno zavarovali prometne poti. V Slovensko primorje je prispelo nekaj 
deset tisoč pripadnikov raznih kvizlinških enot z Balkana, pa tudi iz Sovjetske 
zveze. 

Decembra 1944 je okupator težišče ofenzivnih operacij iz Beneške Slove-
nije in Goriških brd prenesel v Vipavsko dolino, Trnovski gozd in na Banjško 
planoto, ofenzive pa so potekale tudi drugje. Partizanom je pozimi uspelo ubra-
niti poglavitni del osvobojenega ozemlja v Beli krajini in v Rogu, izgubili pa so 
manjša osvobojena ozemlja − na Štajerskem v celoti. Je pa štajerskim partiza-
nom uspelo osvoboditi več kot tristo zapornikov iz zloglasnega taborišča Stari 
pisker v Celju (del so jih Nemci nato znova polovili), kar je bila najuspešnejša 
tovrstna akcija med vojno.

Brigade so bile na neprestanih pohodih in v bojih, v snegu in mrazu, brez 
izdatnega počitka. Nemci so hoteli očistiti zaledje pričakovanega bojišča veli-
kih razsežnosti, zavarovati umik svojih enot iz Jugoslavije in Italije ter pripraviti 
teren za odpor na mejah rajha. Zato se je stopnjevalo tudi nasilje. Zaradi napa-
da Bračičeve brigade na avtomobilsko kolono, v katerem je bil ubit nacistični 
funkcionar iz Celja, so v Stranicah pri Frankolovem obesili 98 talcev, enega pa 
ustrelili. 

12 Tone Ferenc, "Osvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945," v: Odporništvo, ur. Mitja Ferenc 
(Ljubljana, 2011), str. 19. 



311

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Spomladi 1945 je bilo v NOV in POS okrog 30.000 oboroženih borcev, 
sovražnih vojakov pa je bilo okrog 135.000. V sestavi partizanske vojske so od 
leta 1943 delovale tudi tuje enote. Največje in najštevilčnejše so bile italijanske, 
ki so štele nekaj tisoč pripadnikov, v Furlaniji Julijski krajini in Benečiji pa je 
bilo tudi sicer široko politično in vojaško sodelovanje z italijanskim odporni-
škim gibanjem). Iz Avstrijcev in Nemcev je bil sestavljen Avstrijski bataljon, v 
partizanskih enotah pa se je borilo tudi okrog 800 pripadnikov raznih narodov 
Sovjetske zveze (rešenih iz ujetniških in delovnih taborišč). 

V pričakovanju silovite koncentracije okupatorskih sil, ki so se umikale 
pred prodorom Rdeče armade na vzhodu, in načrtovane ofenzive JA na jugu, 
so v Generalštabu JA presojali, da bi bila lahko slovenska vojska v sklepnih ope-
racijah povsem uničena. Zato so predlagali, naj se glavnina vojske in vodstvo 
umakneta iz Slovenije in prebijeta do 4. armade JA. Slovensko vodstvo je skleni-
lo, da ostanejo v Sloveniji, in Tito je njihovo odločitev na koncu potrdil. Marca 
se je začel napad JA v Bosni in na Hrvaškem, 12. aprila pa je bila prebita sremska 
fronta. Začela se je tudi ofenziva zaveznikov v Italiji. 

Nemci so v dveh ofenzivah tik pred koncem vojne znova hoteli uničiti slo-
vensko partizansko vojsko. V prvem delu ofenzive so zaprli Gorenjsko zaho-
dno od Save in Cerkljansko, v drugem pa Banjško planoto, Čepovanski dol in 
Trnovski gozd. V zelo hudih bojih, ko so posamezni kraji večkrat prehajali iz 
rok v roke, so imeli partizani hude izgube, toda jedro enot se je obdržalo, ostala 
pa je tudi "partizanska fronta", ki je ubranila Kočevski rog (Nemci so namreč 
aprila 1945 hoteli uničiti svobodno ozemlje okoli Roga in v Beli krajini). 

Januarja 1945 je bila ustanovljena Prekmurska partizanska četa, Madžari so 
jo stalno hajkali. Marca je odšla v Porabje (do Zgornjega Senika) in se tam spo-
padla z orožniki, nato pa se vrnila v Prekmurje, kjer je pričakala predhodnice 
Rdeče armade in po skupnih bojih 3. aprila z njimi vkorakala v Mursko Soboto. 

Po kapitulaciji Italije so se v Italiji in Severni Afriki izgnanci, interniranci, 
vojni ujetniki, bivši italijanski vojaki iz Slovenskega primorja in Istre, pa tudi 
drugi vključevali v prekomorske enote NOVJ. Te so nastajale od novembra 
1943 v Bazi NOVJ v južni Italiji. Pred tem so se vključevali v vojaške enote, ki jih 
je organizirala begunska vlada z namenom, da postanejo jedro kraljeve vojske, 
ki bi se (kot v Grčiji) vrnila in pomagala ohraniti kraljevino. Vendar je tudi v teh 
enotah prevladala privrženost NOVJ in večinoma so odrekle poslušnost kralju. 
Kjer je bilo le mogoče, so zavezniške oblasti vključevanje v enote NOVJ najprej 
ovirale. Prekomorci so sodelovali v bojih za osvoboditev otokov in Dalmacije, 
pa tudi drugje. Iz njihovih vrst so nastale prve tankovske brigade (šolali so se v 
Sovjetski zvezi), sestavljali so moštva letalskih eskadrilj in mornarice. Od 35.000 
prekomorcev v Bazi NOV in POJ je bilo 27.000 primorskih Slovencev in istrskih 
Hrvatov. 

V sklepnih operacijah za osvoboditev Jugoslavije in Slovenije so slovenske 
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enote postopoma vključevali v 3. in 4. armado JA, ki sta v začetku maja sku-
paj z drugima dvema armadama prodrli v Slovenijo. Že pred tem, 29. marca, se 
je sovjetsko-nemško bojišče premaknilo na slovensko ozemlje v Prekmurju. V 
prvih dneh aprila je bilo osvobojeno vso Prekmurje, sovjetske čete pa so nada-
ljevale operacije proti Avstriji. Civilno oblast je začela vzpostavljati delegacija 
slovenskega narodnoosvobodilnega sveta, ki je prek Beograda in Madžarske za 
rdečearmejsko fronto 6. aprila prišla v Prekmurje. 

Aprila je močna 4. armada JA razbila nemško obrambo in prišla v Gorski 
kotar, nato pa med nemškima skupinama armad C, katere glavnina je bila v 
Italiji, in E, ki je obrambo osredotočila med Dravo in Savo, prodirala v Istro in 
proti Trstu. Drugi krak napada je šel proti Ilirski Bistrici in Št. Petru na Krasu 
(Pivki). To ji je omogočilo tudi osvobojeno ozemlje ob izviru Kolpe, na južnem 
Kočevskem in v Beli krajini, ki so ga uspešno branile enote 7. korpusa. 9. korpus 
je imel nalogo, da izvede ofenzivo v sovražnikovem zaledju in prodira po doli-
ni Soče, osvobodi Gorico in Tržič (Monfalcone) ter prepreči prihod nemških 
okrepitev iz Italije. 

V Trstu sta se slovensko in italijansko protifašistično gibanje, ki ga je vodila 
ilegalna slovenska komanda mesta Trst, začeli pripravljati na vstajo. Zavezni-
ške sile so čez Pad prodrle do Piave. 28. aprila so se začeli uvodni boji za Trst, 
v samem mestu pa je prišlo do vstaje in hudih bojev. Večina Trsta je bila osvo-

Prihod prvih oddelkov prekomorskih brigad čez Kolpo v Slovenijo, Vinica, 17. april 1945 (Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, foto: Stane Viršek)
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bojenega do 1. maja z usklajeno dejavnostjo vstajnikov, akcijami 9. korpusa v 
zaledju in frontalnim prodiranjem 4. armade. Ko je 2. maja prišla v Trst kolona 
2. novozelandske divizije, je bil ta – razen nekaj točk odpora, ki so jih Nemci 
držali zaradi tega, da bi se predali zaveznikom – že osvobojen. Tudi Gorico so 
osvobodili partizani, v njej pa sta se namestili obe vojski. Do tedaj je bilo osvo-
bojeno že vso Slovensko primorje, razen dela okrog Ilirske Bistrice, kjer so se 
enote 4. armade spopadale s četniki in Nemci. 

V naslednjih dneh so potekali boji za osvoboditev osrednje Slovenije. V Lju-
bljano so (navdušeno pozdravljene) enote 7. korpusa in 29. hercegovske divi-
zije vkorakale 9. maja. 

Poseben motorizirani odred je nato od Trsta krenil na Koroško. Zavezniki 
ga niso spustili čez Predel, zato so se prebili čez zasneženi Vršič in se v Kranjski 
Gori spopadli z Nemci, ki jih je že prej napadal Jeseniško-bohinjski odred. Tudi 
ta je odšel na Koroško. Kokrški partizanski odred je 4. maja osvobodil ujetnike v 
Begunjah, nato pa odšel čez Karavanke do Bistrice v Rožu in Borovelj. 8. maja je 
skoraj sočasno z zavezniki prišel v Celovec. Na cestah proti Ljubelju so se v teh 
dneh gnetle nepregledne kolone nemških, domobranskih in drugih kvizlinških 
enot ter civilistov.

V severni Sloveniji, ki je bila glavna smer umikanja nemških in kvizlinških 
enot, so hudi boji potekali še po 8. maju, ko je že veljala splošna kapitulacija 

Razorožena nemška vojska med Dravogradom in Pliberkom, 9. maj 1945 (Muzej novejše zgodovine 
Slovenije, foto: Miroslav Lilik)
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nemških oboroženih sil v Evropi. Na Koroško je odšla 14. divizija, ki je svoje 
enote razporedila po vsem narodnostnem ozemlju. Glavnina nemške skupi-
ne armad E je bila obkoljena v Celjski kotlini in na Koroškem, spremljala jo je 
množica raznih kvizlinških enot z Balkana. Njen komandant general Alexan-
der Löhr je v Topolščici severno od Šoštanja podpisal vdajo. Šele 15. maja pa so 
se na Poljani na slovenskem Koroškem vdale zadnje enote, tako da so na Koro-
škem še teden dni po uradnem koncu vojne trajali spopadi.13 

Konec vojne v Sloveniji: politični vidik 

Nemci so od kapitulacije Italije imeli zasedeno celo slovensko ozemlje razen 
tistega, ki so ga nadzorovali partizani. Približno polovico so ga upravljali sami: 
Štajerska, Koroška, Kranjska, drugo polovico pa prek podrejenih upravnih 
organov: italijanskih (Primorska, Beneška Slovenija, Rezija, Istra); slovenskih 
(Ljubljanska pokrajina) in madžarskih (Prekmurje, Medžimurje). Vsi ti podre-
jeni organi so imeli zelo majhne pristojnosti in osnovni raznarodovalni cilji se 
niso spremenili, deloma le taktika na Koroškem14 (Ferenc, Priprave na konec 
vojne). Kar zadeva priključitev Primorske k rajhu pa so morali upoštevati tudi 
Mussolinija (od tod ustanovitev Operacijske cone za Jadransko primorje kot 
vojaško- administrativne enote). V pričakovanju zavezniškega izkrcanja v Istri 
in Dalmaciji so s pomočjo prisilne delovne sile začeli graditi utrjene obramb-
ne sisteme v Istri, med Trstom, Reko in Postojno ter v severni Italiji (Voralpen-
stellung, Piavastellung, Karststellung). Utrjevali so posamezna mesta v zaled-
ju (Maribor, Celje, Ljubljana in druga). Za umik, ki so ga prav tako predvideli, 
pa so po načrtu "požgane zemlje" pripravili vse za razstrelitev pomembnejših 
industrijskih in drugih naprav. V letu 1945 so začeli odvažati stroje in druge 
naprave, zaloge blaga, hrano in drugo v avstrijske pokrajine. Od pozne jeseni 
1944, ko je bilo jasno, da izkrcanja ne bo, so se začeli pripravljati na umik veli-
ke nemške vojske z Balkana. Razbijali so osvobojena ozemlja in še poslednjič 
z vrsto ofenziv skušali uničiti partizansko gibanje (ofenzive Adler na Primor-
skem decembra 1944; Rübezal 1.−3. februarja in marca 1944; Frühlingsanfang 
in Winterende marca in aprila 1945; Schneegestöber na Štajerskem novembra 
1944 in aprila 1945 v Kočevskem Rogu). Z ofenzivo na Kočevski Rog so ogro-

13 Povzeto po: Zdravko Klanjšček, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945 (Ljubljana, 
1978) (dalje: Klanjšček, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945); Božo Repe, S puško 
in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945 (Ljubljana, 2015) (dalje: Repe, S 
puško in knjigo). 

14 Tone Ferenc, 1967. Kapitulacija Italije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 1943 (Maribor, 
1967); Tone Ferenc, "Priprave na konec vojne", v: Slovenija v letu 1945: zbornik referatov, ur. Aleš 
Gabrič (Ljubljana, 1996), str. 7–36 (dalje: Ferenc, "Priprave na konec vojne"). 
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zili osvobojeno Belo krajino, partizanske ustanove pa so se tik pred koncem 
vojne morale umakniti v Gorski kotar. Na Primorskem so skoncentrirali enote 
Srbske državne straže (nedićevci), Srbskega prostovoljskega korpusa (ljotićev-
ci), četnike iz Dalmacije, Like in Bosne (črnogorskim četnikom je prihod pre-
prečil ustaški napad na Ljevča polju aprila 1945). Skupaj je poslednje boje z 
Jugoslovansko armado in slovenskimi partizani tu pričakalo več kot 25.000 pri-
padnikov teh enot in nekaj manj kot 7.500 pripadnikov nemške vojske. Aprila 
1945 je slovensko ozemlje postalo zaledje vzhodne (prodor Rdeče armade v 
Prekmurje) in jugovzhodne fronte (JA, ki je prebila sremsko fronto). Meja je 
bila reka Drava. Koncept obrambe sicer zagrizenih, a oslabljenih nemških sil in 
kvislinških enot je bil slabo zamišljen, večina zaledja je bila na partizanskem, t. 
i. Bandengebiet območju, zato je nemška armadna skupina E, ki se je umikala 
z Balkana, obtičala na slovenskem ozemlju in se je bila prisiljena vdati mnogo 
šibkejšim slovenskim partizanom. 

Na konec vojne sta se sistematično začela pripravljati tako partizanski kot 

Zaključne operacije za osvoboditev slovenskega ozemlja (Repe, S puško in knjigo, str. 204)
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protipartizanski tabor. Te priprave so bile tako vojaške kot politične.15 Ko so 
poleti 1944 pričakovanja, da bo prišlo do izkrcanja zaveznikov postala splošna, 
so v protipartizanskem taboru skušali čim bolj okrepiti četniške enote na račun 
domobranskih. Temu je nasprotoval pronemški Rupnik, ostro pa so se odzvali 
tudi Nemci. Med domobranci so izvedli več aretacij in nekaj častnikov poslali v 
koncentracijska taborišča.16 Septembra 1944 je tudi dr. Alojzij Kuhar, formalno 
poslanik pri poljski begunski vladi, pod vplivom razvoja dogodkov in zaradi 
očitnega sodelovanja domobrancev z Nemci po londonskem radiu domo-
brance skušal odvrniti od kolaboracije. OF je razglasil za narodno gibanje, ki 
je sicer pod vplivom komunistov, vendar se ji morajo domobranci pridružiti, 
če se hočejo rešiti in služiti domovini. Tudi minister kraljeve begunske vlade 
Franc Snoj, ki je prišel na osvobojeno ozemlje in se priključil NOG, je pozval 
domobrance, naj se pridružijo partizanom. Vodilni emigrantski politik dr. Miha 
Krek pa si je do konca vojne prizadeval, da bi Britanci in Američani posredovali 
v Sloveniji, kar naj bi uresničilo prehod kolaboracionističnega tabora v tabor 
protifašistične koalicije. Poskusi, da bi pod Nemci protipartizanski tabor postal 
enakovreden OF so bili nebogljeni tudi če odmislimo jugoslovanski in svetovni 
razvoj dogajanja. Za protipartizanski tabor je še naprej ostajala značilna neeno-
tnost, vedno bolj pa se je poglabljal tudi razkol med njim in politiki v Londonu. 
To naj bi presegel Narodni odbor kot nadstrankarsko telo, ta bi moral začeti 
postopek za dosego taktičnega sodelovanja z OF, organizirala naj bi se tajna 
narodna vojska pod enotnim poveljstvom, ki naj bi jo sestavili iz četnikov in 
domobrancev. Zaveznikom bi ne glede na pogovore z OF poslali nujno spo-
ročilo, da so vsem enotam izdali ukaz za skupni boj s Titovimi partizani proti 
okupatorjem. Čeprav so bili meščanski politiki prepričani, da je to na terenu 
neizvedljivo, se vsaj verbalnemu pristajanju na taktično sodelovanje z OF niso 
upali več upirati. Narodni odbor za Slovenijo se je prvič sestal šele 15. januarja 
1945, predsedstvo še pozneje, 21. februarja. 3. maja 1945 se je Narodni odbor 
za Slovenijo sestal v Sokolski dvorani na Taboru v Ljubljani. Na seji je bilo 39 od 
45 vabljenih (med njimi naj bi bilo 17 od 22 članov predvojne jugoslovanske 
skupščine), tudi škof dr. Gregorij Rožman. Narodni odbor se je oklical za slo-
venski parlament, izvolil je slovensko narodno predstavništvo (Narodno vlado 
za Slovenijo) ter sprejel manifest, po katerem naj bi bila za vse ozemlje, na kate-
rem prebivajo Slovenci, ustanovljena narodna država Slovenija kot sestavni 
del demokratično in federativno urejene Jugoslavije.17 Zasedanje je bilo zgolj 

15 Repe, S puško in knjigo. 
16 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo: 1943–1945: ustanovitev, organizacija, idejno ozadje 

(Ljubljana, 2003); Gregor Joseph Kranjc, Hoja s hudičem: okupacija Slovenije in kolaboracija, 1941–
1945 (Mengeš, 2014).

17 Ferenc, "Priprave na konec vojne", str. 7–36. 
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politična manifestacija brez večjega učinka in izraz popolnoma zgrešene ocene 
razmer (pričakovanje anglo-ameriške okupacije Slovenije, razpada protifaši-
stične koalicije še med vojno, morebitnega vojaškega spopada med zavezniki). 
Poskus prevzema oblasti ni imel zaradi moči narodnoosvobodilnega tabora 
nobenih možnosti za uspeh, poleg tega pa je po sporazumu na jugoslovanski 
ravni med predstavniki partizanske vlade (Nacionalni komite narodne osvo-
boditve Jugoslavije) in predstavniki kraljeve vlade (sporazum Tito–Šubašić) že 
marca 1945 prišlo do imenovanja skupne vlade, novonastala Demokratična 
federativna Jugoslavija pa je bila priznana s strani zaveznikov.

Načrt, da bi se domobranci skupaj s kvizlingi, ki so pribežali iz drugih delov 
Jugoslavije, bojevali proti JA oz. da bi si nekatere jugoslovanske enote iz Srbi-
je (ljotićevce, Nedićevo državno stražo) podredili, na koncu kljub dogovorom 
ni uspel. Predvidena Slovenska narodna vojska ni zaživela. Rupnik je vztrajal, 
da se domobranci bojujejo skupaj z Nemci, po njihovem odhodu pa utrdijo v 
zahodnem delu Gorenjske. Narodni odbor je od njega zahteval odstop s funk-
cije predsednika Ljubljanske pokrajine in generalnega inšpektorja slovenskega 
domobranstva, Rupnik pa najprej ni pristal. Oklical se je za poveljnika domo-
branstva, nato pa vendarle odstopil. Nemci so izročili oblast Narodnemu odbo-
ru šele 5. maja, ko je to dovolil Rainer, ki so ga v tem času v Celovcu oživljene 
avstrijske stranke že pozivale k odstopu. V Kazini pri Rösenerju so se zbrali člani 
Narodnega odbora, Rupnik in Rožman. Rösener jim je povedal, da je sklenil 
Gorenjsko priključiti k Ljubljanski pokrajini in da je sprejel Rupnikov odstop. 
Narodni odbor naj bi se tega dne sestal tudi z generalom Löhrom, o čemer pa ni 
natančnejših podatkov. Vse skupaj je potekalo že v času, ko so se domobranci in 
protipartizanski tabor prek Gorenjske že začeli umikati na Koroško (Narodni 
odbor je že sredi aprila imenoval tričlansko skupino, ki naj bi skrbela za umik). 
Domobranci se do konca niso uspeli ločiti od Nemcev. Niti oni niti četniki se 
sami niso bili zmožni braniti pred prodorom JA, zato so se prebili deloma v 
Furlanijo, večinoma pa skupaj z Nemci na Koroško in se tam 12. maja preda-
li Britancem. Zbežalo je tudi vse politično vodstvo in okoli 6.000 civilistov. V 
taboriščih na Vetrinjskem polju so se – v pričakovanju spopada med britansko 
vojsko in JA – vojaško preuredili, v enote pa so novačili tudi begunce. Računali 
so, da se bodo z britanskimi enotami vrnili in prevzeli oblast, dejansko pa so 
jih ti s Koroške (ne pa – razen nekaj izjem – tudi iz Furlanije) pod pretvezo, 
da jih peljejo v Italijo, vrnili kot ujetnike, čemur je sledil poboj in druge oblike 
obračunov.

Partizanski tabor se je na konec vojne začel pripravljati v koordinaciji z 
jugoslovanskim vodstvom, vendar je še vse leto 1944 samo določalo ofenzivne 
cilje (izjema so bile akcije, koordinirane z zavezniki). Vojaška organizacija je od 
pozne jeseni 1943 ostala nespremenjena, le da je marca 1945 prišlo do formal-
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ne vključitve slovenske partizanske vojske v JA.18 Pričakovano izkrcanje zave-
znikov v Istri najprej spomladi 1944 (prvič je sicer do tega pričakovanja prišlo 
že leto prej), je pospešilo partizanske priprave na konec vojne na vseh podro-
čjih. Po izkrcanju v Normandiji je ta možnost postala manjša. Nasprotovali so 
ji predvsem Američani, medtem ko je Churchill iz političnih razlogov močno 
navijal zanjo. Ni pa povsem odpadla. Nanjo je na srečanju s Titom 12. avgusta 
1944 spet opozoril Churchill z vprašanjem, ali bi partizani pomagali zavezni-
kom, če bi se ti izkrcali v Istri, na kar je Tito odgovoril pritrdilno. Ni jasno, ali je 
šlo zgolj za "testiranje", saj se je zavezniška vojska v operaciji Anvill že čez nekaj 
dni izkrcala v južni Franciji. So pa v jugoslovanskem vodstvu s tem računali, 
saj je Tito še pred njunim drugim sestankom Churchilla v pismu opozoril, da 
tako v Istri kot v Sloveniji delujeta narodnoosvobodilna vojska in je organizira-
na civilna partizanska uprava. Churchillovo stališče v pogovorih je bilo, da bo 
treba v Istri po izkrcanju postaviti zavezniško vojaško upravo, s čimer bi tudi 
začasno ukinili suverenost italijanske države. Spomenico o zavezniški vojaški 
upravi je Titu izročil tudi načelnik štaba zavezniškega poveljstva general James 

18 Klanjšček, Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945. 

Partizanska straža pred vojvodskim prestolom na Gosposvetskem polju (Muzej novejše zgodovine 
Slovenije, fotograf: Ivo Lipar)
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Gavell.19 Po Titovi vrnitvi iz Italije so se takoj pričele priprave na možen razvoj 
dogodkov. Slovensko vodstvo je presodilo, da Primorska spet rabi svoj oblastni 
organ, ki bi imel svojo težo zlasti v primeru zavezniškega izkrcanja in zasedbe 
Primorske. Tako je bil 15. septembra izvoljen Pokrajinski narodnoosvobodil-
ni odbor za Primorsko. Predsednik je postal France Bevk. Odbor je nato dobil 
devet odsekov in je deloval do sklenitve Pariške mirovne pogodbe februarja 
1947.

Priprave na konec vojne pa so bile sicer širše: vojaške, politične, gospodar-
ske, diplomatske. Vojaški cilj je bila osvoboditev vsega slovenskega nacional-
nega ozemlja, vključno s Primorsko, Beneško Slovenijo, Rezijo in Koroško. Po 
zamislih izkušenega generala Jake Avšiča, naj bi za vsak slučaj šli še dlje, vsaj za 
kakšen dan hoje partizanske vojske. Kar zadeva Primorsko je šlo predvsem za 
to, da jo, vključno s Trstom, slovenska vojska zasede pred zavezniki. Z zavezniki 
naj bi čim bolj sodelovali, a ohranili samostojnost, predvsem pa z organi oblasti 
in manifestacijami pokazali, da to ozemlje pripada Jugoslaviji. Primorske parti-
zane, vključno z italijanskimi enotami so vključili v operativne in zaledne enote 
iz bojazni, da jih zavezniki ne bi priznali kot del narodnoosvobodilne vojske. 

Politične priprave so zajemale prevzem oblasti in so potekale skozi pospe-
šen razvoj ljudske oblasti po kapitulaciji Italije. Osrednji dogodek je bil Zbor 
odposlancev slovenskega naroda v Kočevju in volitve zanj, ki niso potekale 
samo na Notranjskem in Dolenjskem, pač pa tudi na Primorskem in v Istri ter 
drugod. Zbor je med drugim izrekel zaupanje IO OF in sprejel sklep o splošni 
mobilizaciji vseh ljudskih sil in gmotnih sredstev za osvoboditev. Izvolil je tudi 
42-člansko delegacijo za AVNOJ in sprejel sklep, da IO OF v imenu suverenega 
slovenskega naroda vstopi v AVNOJ. Sprejel je razglas, v katerem je bilo med 
drugim zapisano: "Kot prvi svobodno izvoljeni odposlanci, izbrani sredi najhuj-
šega boja za narodni obstanek, izpovedujemo v imenu vsega borečega se ljud-
stva, da je slovenski narod danes končno veljavno stopil v krog suverenih naro-
dov." (Resolucija, sprejeta na Zboru odposlancev slovenskega naroda in Proglas 
Zbora odposlancev slovenskega naroda). Slovenski narodnoosvobodilni odbor 
se je na svojem 1. zasedanju 19. februarja 1944 v Črnomlju preimenoval v Slo-
venski narodnoosvobodilni svet (SNOS). Na zasedanju je bila sprejeta "Dekla-
racija Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta o temeljnih pravicah in dol-
žnostih državljana". SNOS je kot slovenski parlament deloval do svojega dru-
gega zasedanja in razpustitve 9. in 10. septembra 1946 v Ljubljani (do izvolitve 
ustavodajne skupščine Ljudske republike Slovenije 18. novembra 1946 je nato 
v njegovem imenu deloval Prezidij SNOS-a). Izvršno telo, ki je izdajalo odloke, 

19 Dušan Biber, Tito – Churchill, strogo tajno: zbornik britanskih dokumentov 28. maja 1943–21. maja 
1945 (Zagreb, 1981).
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je bilo Predsedstvo SNOS-a (sočasno IO OF). Slovensko osvobodilno gibanje je 
obdržalo tako oblikovano sestavo oblasti in ni, tako kot drugod po Jugoslaviji, 
ustanovilo protifašističnega sveta. 5. maja 1945 je Predsedstvo SNOS v Ajdo-
vščini imenovalo Narodno vlado Slovenije, ki jo je vodil sekretar CK KPS Boris 
Kidrič, v njej pa so bili predstavniki vseh ustanovnih skupin in tudi nekaj bivših 
meščanskih politikov. V vladi je bila prvič v slovenski zgodovini tudi ženska: 
Vida Tomšič je postala ministrica za socialna vprašanja.20

Z vzpostavljeno politično strukturo oblasti so se začele tudi konkretne pri-
prave za prevzem mest, zagotavljanje reda in miru, preskrbe, torej pragmatični 
ukrepi za življenje. Hkrati tudi za prevzem bančnega sistema, industrije, zava-
rovanje pred begom kapitala. Sistematične elaborate za povojni čas je izdelo-
val Znanstveni inštitut pri predsedstvu SNOS, ki ga je vodil zgodovinar dr. Fran 
Zwitter. Sem je sodilo tudi mejno vprašanje in manjšine. Za nemško je bilo 
predvideno da bo izgnana (enako stališče je imel tudi protipartizanski tabor, to 
je ena od redkih, če ne edina stvar glede, katere sta se oba tabora v zvezi s povoj-
nim časom strinjala). Tudi drugi organi predsedstva SNOS so izdelali okrog 115 
elaboratov za povojni čas. Na osnovi tega so bili izdelani konkretni načrti za 
vsako pokrajino in vsak kraj. Prvi prevzem oblasti in organizacija povojnega 
življenja sta se začela v Prekmurju, ki ga je osvobodila Rdeča armada ob sodelo-
vanju šibkih slovenskih partizanskih enot, nova oblastna struktura pa je preko 
Beograda za fronto prišla v Mursko Soboto.21

Tretji pomemben segment, poleg vojaškega in političnega, je bil vzposta-
vljanje federalne Slovenije. Ta je od drugega zasedanja AVNOJ potekal med 
protislovnim, pravnim in političnim vzpostavljanjem republiške državnosti in 
močnim slovenskim zastopstvom v AVNOJ-u in v enotni vladi Demokratične 
federativne Jugoslavije ter hkratnimi procesi centralizacije (najprej varnostni 
organi – OZNA in vojska, nato drugi).22

Posledice vojne 

Konec vojne je bil v zmagovitem partizanskem taboru tako skrbno načrtovan, 

20 Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem: 1941–1945. 2, Narod si bo pisal sodbo sam (Ljubljana, 
1985); Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem: 1941–1945. 3, Mi volimo (Ljubljana, 1991); Tone 
Ferenc, ur., Dokumenti: Ob šestdesetletnici: Zbor odposlancev slovenskega naroda v Kočevju 1.–4. 10. 
1943 (Ljubljana, 2003). 

21 Repe, S puško in knjigo. 
22 Bojan Godeša, Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno (Ljubljana, 2006); Bojan 

Godeša, "Dileme glede državnopravnega položaja med drugo svetovno vojno," v: Historični seminar 6, 
ur. Katarina Keber in Katarina Šter (Ljubljana, 2008), str. 139–156; Bojan Godeša, "Osvobodilna fronta 
slovenskega naroda in Jugoslavija (1941–1945)," v: Slovenci v Jugoslaviji, ur. Zdenko Čepič (Ljubljana, 
2015), str. 51–71.
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le malo stvari je bilo prepuščenih naključju ali stihiji. Slovenci so k zmagi proti-
fašistične koalicije gotovo prispevali več, kot bi glede na številčnost, ozemlje in 
razmere, v katerih smo se znašli, lahko sile protifašistične koalicije pričakovale. 
Vojna je bila tudi tukaj totalna, zajela je vse prebivalstvo in celotno ozemlje. 
Imela je strahovite posledice, verjetno največje v zgodovini sploh. Med vojno 
je poleg 98.723 smrtnih žrtev (vključno z obračuni po vojni) poškodbe na 
zdravju in telesu utrpelo 39.129 moških in 11.058 žensk, skupaj 50.187. Skupni 
odvzem svobode Slovencem je v mesecih znašal 2.971.637. Desetine naselij je 
bilo popolnoma porušenih ali požganih, uničen pa je bil tudi velik del industri-
je in javne infrastrukture. Vojna škoda, ki so jo povzročili Nemci, Avstrijci, Itali-
jani, Madžari in Hrvati (NDH), je bila v povojnih desetletjih le delno poplačana 
ali pa sploh ne. Celostno vseh posledic vojne niti skozi številke niti v psihosoci-
alnem smislu ni mogoče oceniti. Med drugim je vojna spremenila demografsko 
in nacionalno strukturo prebivalcev Slovenije. Slovensko ozemlje je med vojno 
in po njej zapustila nemška manjšina, okrog 25.000 ljudi.23 Kar zadeva zahodno 
mejo sta oba mednarodna mejna sporazuma, mirovna pogodba z Italijo (1947) 
in Londonski memorandum (1954) priznavala pravico do izbire državljanstva 
in v skladu s tem so se prebivalci lahko svobodno opredelili za jugoslovansko 
ali italijansko državljanstvo. Za izselitev se je odločilo 21.323 ljudi (večinoma 
Italijanov), razlogi za to pa so bili politične in ekonomske narave. Dodatno je 
okrog 17.000 ljudi iz Slovenije emigriralo iz političnih razlogov. Konec druge 
svetovne vojne je na Slovenskem tako pomenil tudi začetek nastajanja skorajda 
čiste nacionalne države s številčno šibkima madžarsko in italijansko manjši-
no.24

A po drugi strani je vojna pri Slovencih sprostila neverjetne energije: teh-
nično inovativnost, umetniško ustvarjalnost, pogum in sposobnost za vojaško 
organiziranje, ki jih od majhnega, v zgodovini ponižnega naroda, navajenega 
pokornosti in upogibanja ni pričakoval nihče, niti sami ne. To je med vojno in 
po njej hkrati pripeljalo do ene največjih družbenih preobrazb v novejši zgo-
dovini. Slovenci so, povsem drugače kot po prvi svetovni vojni, samozavestno 
vstopili v krog suverenih narodov, dosegli vzpostavitev državnosti v obliki jugo-
slovanske federativne republike z lastno skupščino, vlado in ustavno zagoto-
vljeno pravico do samoodločbe, vključno s pravico odcepitve. Zaradi partizan-
skega upora je narod preživel, čeprav je bil namenjen uničenju. Temeljito sta 
se spremenila socialna struktura družbe ter način življenja večine ljudi. Novi, 
socialistični sistem, sprva po sovjetskem vzoru, nato v izvirni inačici samou-
pravnega socializma, je temeljil na egalitarizmu, polni zaposlenosti, možnosti 

23 Nevenka Troha, Nasilje vojnih in povojnih dni (Ljubljana, 2014); Ivica Žnidaršič, Nemčija še ni plačala 
vojne škode: vojna škoda in vojne odškodnine (Ljubljana, 2015); Repe, S puško in knjigo. 

24 Janvit Golob in drugi, Žrtve vojne in revolucije: zbornik (Ljubljana, 2005). 
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šolanja za vse, veliki socialni zaščiti, posebni socialistični ideologiji in morali. 
Mešanica socialističnega sistema in posnemanje zahodnih kapitalističnih vpli-
vov sta v Sloveniji od petdesetih let dalje ustvarila nenavadno kulturno ozračje, 
v katerem so − skromno, a varno in v prepričanju, da jim je generacija staršev 
izborila mir in suverenost znotraj Jugoslavije za vedno in da same nikoli ne 
bodo doživele vojne – odrasle povojne generacije.25

Božo Repe

PREPARATIONS FOR THE END OF THE WAR AND THE LIBERATION OF 
SLOVENIA 

SUMMARY

The Second World War was the biggest turning point in the history of Slovenes 
in the 20th century. Slovenes resisted the destruction, and the Slovene Partisan 
Army, from March 1945 included in the Yugoslav Army, greeted the war with 
some 37,000 fighters (some 80,000 people fought in partisan ranks in total). 
The Slovene Partisan Army, under the leadership of the Liberation Front, was 
part of a much wider national liberation movement with a branched orga-
nization. During the war, the Liberation Front also created new authorities. 
Members of the Liberation Front fought for four years, one month and eight 
days. The Slovene Partisan Army was an integral part of the NLAPD and the 
Anti-Fascist Coalition, but it fought alone, except in the concluding operati-
ons. It had its own command staff, never left Slovenia, and operated on the 
entire Slovene ethnic territory, which it also liberated or took part in the libe-
ration thereof. Since the Western allies threatened with a new war, it had to 
abandon immediately after the war an important part of the Slovene ethnic 
territory – Carinthia (although it had already put guards at the Duke’s Seat and 
the Prince's Stone located on the Zollfeld plain) and the Slavia Fruilana and the 

25 Božo Repe, Rdeča Slovenija: tokovi in obrazi iz obdobja socializma (Ljubljana, 2003). 
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western part of Slovene Littoral. One-sixth of the ethnic territory (about 4,000 
square kilometres) remained after a lengthy battle for borders in neighbouring 
countries. Cooperation on the side of the Anti-Fascist Coalition is nevertheless 
seen as the decisive contribution to the fact that Slovenia received the greater 
part of Slovene Littoral and exit to the sea. The ideal programme of the Slovene 
national movement, Unified Slovenia, was, in light of the pre-war situation, to 
a large extent achieved, but not completely. Given their numbers, the territory 
and conditions they had found themselves in, the Slovenes certainly contribu-
ted more to the Anti-Fascist Coalition than the Coalition forces had expected. 
The war was also a total war for the Slovene nation, affecting the whole popu-
lation and the whole territory. It had terrible consequences, probably the most 
severe in history. At the same time, it unleashed an incredible power among the 
Slovenes that resulted in technical innovation, artistic creativity, courage, and a 
capacity for military organization that nobody expected from such a small, ever 
humble nation that had been accustomed to obedience and submission – not 
even them. All of the above contributed during the war and after it to one of 
the biggest social transformations in recent history, and to the establishment of 
statehood in the form of the Yugoslav Federal Republic with its own Assembly, 
Government, and the constitutionally guaranteed right to self-determination, 
including the right to secession. Because of the Partisan resistance the nation 
has survived, despite having been sentenced to annihilation. The end of the 
Second World War also meant the beginning of the formation of an almost 
pure nation-state with a weak Hungarian and Italian minority. With the intro-
duction of socialism came also a fundamental change in the social structure of 
society and the way of life of most people.





325

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

UDK 355.48(497.1)"1945"
1.02 Pregledni znanstveni članek

Zaključne operacije jugoslovanske 
4. armade ter osvoboditev 

Slovenskega primorja in Trsta

Blaž Torkar

Dr. zgod. znanosti, pedagog, znanstveni sodelavec
Center vojaških šol/Vojaški muzej Slovenske vojske

Engelsova 15, SI – 2111 Maribor
e-pošta: blaz.torkar@mors.si

Izvleček:
Prispevek obravnava vojaške operacije in bojno pot jugoslovanske 4. armade, ki 
je bila ustanovljena 2. marca 1945. Kot del Jugoslovanske armade je bila slednja 
vključena v sklepne operacije za osvoboditev Jugoslavije in je sestavljala južno 
skupino, ki je imela nalogo, da prodira v smeri Gospić–Otočac–Senj–Reka–
Trst proti Soči in na Koroško. Poleg tega je imela nalogo, da v sodelovanju s 
severno skupino jugoslovanskih osvobodilnih sil, ki sta jo sestavljali 1. in 3. 
armada, obkoli in prisili h kapitulaciji glavnino sovražnikovih sil na območju 
Trst – Celovec – Maribor – Zagreb, kar naj bi olajšalo napredovanje anglo-
ameriških enot iz Italije in prodiranje Rdeče armade čez Avstrijo. 4. armada je 
tako osvobodila severozahodni del Jugoslavije (Lika, Hrvaško Primorje, Gorski 
Kotar, Istra, Slovensko Primorje, Trst, del Gorenjske in Koroške do Celovca), 
avtor pa se omeji na osvobajanje Slovenskega primorja in Trsta. Še posebej je 
poudarjena vloga 9. korpusa, ki je bil v zaključnih operacijah za osvoboditev 
Jugoslavije podrejen 4. armadi.

Ključne besede: 
Jugoslavija, NOVJ, 4. armada, Slovensko primorje, Trst, 9. korpus, Jugoslovanska 
vojska

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 16 (2016), št. 2, str. 325–348, 42 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)



B. Torkar: Zaključne operacije jugoslovanske 4. armade...

326

Jugoslovansko bojišče pomladi 1945

Zaključne operacije za osvoboditev Jugoslavije so se začele že v jeseni leta 1944 
z operacijami za osvoboditev vzhodnega dela države, z osvoboditvijo Beograda 
in dela Dalmacije, nato pa vse Srbije, Makedonije, Sandžaka in Črne Gore. Raz-
mere v Jugoslaviji leta 1945 so od Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih 
odredov Jugoslavije (NOV in POJ) zahtevale temeljito reorganizacijo enot, ki so 
se številčno povečale, vojaške operacije v Jugoslaviji pa so zahtevale vse večje 
spremembe na področju vodenja in poveljevanja ter planski načrt usklajevanja 
vseh zaključnih operacij za osvoboditev Jugoslavije. Narodnoosvobodilna voj-
ska Jugoslavije (NOVJ) se je reorganizirala tako, da so bile 1. januarja 1945 na 
osvobojenem območju Jugoslavije formirane 1., 2. in 3. armada. 1. marca 1945 
se je NOVJ preimenovala v Jugoslovansko armado, Mornarica NOVJ se je prei-
menovala v Jugoslovansko mornarico, Vrhovni štab (VŠ) NOV in POJ pa je bil 
reorganiziran v Generalštab Jugoslovanske vojske. 2. marca 1945 je bila ustano-
vljena 4. armada, v sestav katere so vključili 8., 11. in 7. korpus, aprila 1945 so v 
njeno sestavo vključili še 9. korpus ter 7., 8. in 29. divizijo. Svojo sestavo in orga-
nizacijo je do konca vojne tudi spreminjala, prav tako tudi njeni številčnost ter 
oborožitev. Komandant armade je bil generalmajor Petar Drapšin, politkomisar 
polkovnik Boško Šiljegović, načelnik štaba generalmajor Pavle Jakšić.1

Frontna črta v Jugoslaviji je bila vse do pomladi 1945 skoraj nespremenje-
na v Sremu, ob jadranski obali pa je mnogo hitreje napredoval 8. korpus NOVJ, 
ki je od 2. marca naprej deloval kot 4. jugoslovanska armada. Na sklepne ope-
racije za osvoboditev zahodnih delov Jugoslavije sta močno vplivala prodor 
sovjetskih čet iz Madžarske v Prekmurje in t. i. reško-tržaška operacija. Enote 3. 
ukrajinske fronte so po zlomu nemške protiofenzive na Madžarskem dosegle 
prekmurska tla 3. aprila 1945, že naslednjega dne pa je bilo ob udeležbi prek-
murskih partizanov osvobojeno vse Prekmurje. Enote 3. ukrajinske fronte so 
nadaljevale prodor v Avstrijo in 13. aprila zavzele Dunaj. Enote zahodnih zave-
znikov so na Apeninskem polotoku 9. aprila prebile zadnjo nemško obrambno 
črto in prodirale v Padsko nižino. Nemška vojska se je umikala na vseh boji-
ščih, razen na jugoslovanskem, kjer se je skupaj s kolaboracionističnimi silami 
upirala, čeprav so se njene enote na sremski fronti in v Bosni zaradi globoke-
ga prodora sovjetske armade v Prekmurju na levem in 4. armade na desnem 
boku znašle v nevarnosti, da bodo obkoljene. Kolaboracionistične enote so se 
krčevito upirale in skušale ustvariti ugoden strateško-operativni položaj, da bi 
se lahko vdale anglo-ameriškim enotam in sodelovale z njimi pri urejanju raz-

1 Uroš Kostić, Oslobođenje Istre, Slovenačkog primorja i Trsta 1945 (Beograd, 1978), str. 34–35 (dalje: 
Kostić, Oslobođenje).
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mer na Balkanu ter v morebitnem že nakazanem ideološkem konfliktu znotraj 
tabora zavezniških sil.2 

V sklepnih operacijah za osvoboditev Jugoslavije je Jugoslovanska armada 
marca 1945 sprejela sledeč načrt vojaških operacij za osvoboditev Jugoslavije. 
Severno skupino sta sestavljali 1. in 3. armada, ki sta delovali na desnem krilu 
strateškega razporeda na območju Bačke, Baranje, Srema in Posavine. Njun 
cilj je bil razbiti sovražnikove sile na Dravi in v Sremu. Centralna skupina z 2. 
armado in Sarajevsko operativno skupino so imele nalogo, da prodirajo v smeri 
Doboj–Banja Luka–Karlovac–Novo mesto in da ščitijo krila ostalih dveh sku-
pin severno in južno od centralne skupine. Južna skupina s 4. armado je imela 
nalogo, da prodira v smeri Gospić–Otočac–Senj–Reka–Trst proti Soči in na 
Koroško ter da v sodelovanju s severno skupino jugoslovanskih osvobodilnih 
sil, ki sta jo sestavljali 1. in 3. armada, obkoli in prisili h kapitulaciji glavnino 
sovražnikovih sil na območju Trst–Celovec–Maribor–Zagreb, kar naj bi olajša-
lo napredovanje anglo-ameriških enot iz Italije in prodiranje rdeče armade čez 
Avstrijo. Pod poveljstvo 4. armade je bila vključena tudi pomorska komanda za 
severni Jadran, predvideno je bilo tudi, da zavezniško letalstvo podpira delova-
nje 4. armade. Slednja je formirala 4 divizije (9., 20., 26. in 29. divizijo), tanko-
vsko, inženirsko in artilerijsko brigado, polk za zvezo ter protitankovski in pro-
tiletalski divizion. 31. marca je imela armada skupaj z dodanim 11. korpusom, 
v katerem sta bili 13. in 43. divizija, 57.692 vojakov in častnikov. Po vključitvi 
7. in 9. korpusa v 4. armado pa je slednja imela v začetku maja 1945 že 61.502 
vojakov, podčastnikov in častnikov.3 

Jugoslovanska 4. armada in njen prodor proti Slovenskemu 
primorju in Trstu

Štab 4. armade je načrtoval ofenzivo v kateri naj bi v prvi operaciji, do 15. aprila, 
enote prebile frontno črto v Liki, v drugi, ki naj bi bila do konca aprila, pa bi 
enote uničile sovražnika v Gorskem kotarju in hrvaškem primorju. Načrt tretje 
operacije je predvideval, da bi do 30. maja prišlo do osvoboditve Slovenskega 
primorja in Trsta. Nazadnje sta namesto treh zadostovali dve operaciji, liško-
-primorska in reško-tržaška, ki sta se končali prej, kot je bilo predvideno, prva 
sredi aprila in druga v začetku maja.4 4. armada je operacije v Liki, vzhodnem 
delu Gorskega kotarja in Hrvaškem primorju končala 16. aprila, ko je dosegla 

2 Zdravko Klanjšček, Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne vojske: 1943–1945 (Ljubljana, 
1999), str. 415 (dalje: Klanjšček, Deveti korpus).

3 Kostić, Oslobođenje, str. 47–48, 510–511; Klanjšček, Deveti korpus, 416.
4 Kostić, Oslobođenje, str. 62–63.
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črto Kraljevica–Lokve. Prodirala je na stiku nemške skupine armad C, ki je bila 
v Italiji in skupine armad E v Jugoslaviji, s težiščem obrambe med Savo in Dravo. 
Na obrambnem odseku Kraljevica–Delnice se je prodirajoči 4. armadi postavila 
v bran nemška 237. pehotna divizija 97. korpusa iz skupine armad C. Ta divizi-
ja je branila Istro pred morebitnim anglo-ameriškim izkrcanjem. 4. armada je 
nato v napredovanju dosegla obrambno črto Ingrid ob reki Rečini do Snežnika. 
Slednja je uporabljala stare obrambne položaje na nekdanji meji med Italijo in 
Kraljevino Jugoslavijo. Nemški 97. korpus je bil nato podrejen armadni skupini 
E, zaradi branjenja nekdanje meje italijanske države pred NOVJ in s tem je bil 
tudi otežen stik 4. armade z anglo-ameriški enotami. Tedaj so tudi bili tik pred 
sklenitvijo tajni dogovori med nemško armadno skupino C in zahodnimi zave-
zniki v Italiji o premirju, ampak to ni veljalo za nemški 97. korpus, ki je kljub 
premirju zadrževal 4. armado in s tem lajšal enotam zahodnih zaveznikov pro-
dor v severozahodni del Jugoslavije.5

Nemški 97. korpus je tako samo še utrdil obrambo črte Reka–Snežnik 
in organiziral tri obrambne položaje. Prvega je branila nemška 237. pehota 
z ostanki 392. legionarske in 11. ustaško-domobranska divizija. Severneje na 
območju Prezid–Čabar–Osilnica–Gerovo so bili trije polki srbskega prosto-
voljskega korpusa, korpus četniške Dinarske divizije in nekaj nemških policij-
skih enot. Razporedili so se na desnem krilu 237. divizije tja do Kočevja, v Suhi 
krajini pa je bilo okrog sedem nemških policijskih in domobranskih bataljo-
nov. Na odsek Reka–Snežnik je 19. aprila prispela še 188. divizija gorskih lov-
cev, medtem ko so v Slovenskem primorju in Istri ostale manjše, toda številne 
nemške in kolaboracionistične policijske, mornariške, protiletalske ter druge 
enote. 16. aprila, ko so se enote 4. armade približale položajem prve nemške 
obrambne črte, je njen štab sklenil nadaljevati napad in čim prej prodreti v Istro 
in Slovensko primorje. S tem naj bi nemškemu 97. korpusu otežil, da organi-
zira močno in učinkovito obrambo. Težišče napada naj bi bilo na levem krilu, 
vzdolž obale in otokov, kjer naj bi napadale 9., 19., in 26. divizija.6

9. in 26. divizija sta se v naslednjih dneh izkrcali na Krku, Cresu in Lošinju 
ter jih osvobodile. Enote ki so prodirale vzdolž jadranske obale so prodrle do 
Reke, 20. divizija na desnem krilu pa je dosegla Kolpo. Pred glavnino 4. armade 
so bile močne utrdbe nekdanje jugoslovansko-italijanske meje, zato se je štab 
4. armade odločil, da bo s 13., 19., 26. in 43. divizijo napadel in nato nadaljeval 
prodor proti Trstu po najkrajši poti, čez Klano in Ilirsko Bistrico. Desnokrilna 
kolona z 20. divizijo naj bi iz doline Kolpe prodirala čez Prezid in Mašun proti 
Pivki, levokrilna kolona z 9. divizijo pa naj bi se izkrcala na jugu Istre in pot 

5 Prav tam, str. 194–195.
6 Prav tam, str. 198.
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nadaljevala proti Trstu. Desni bok 4. armade sta varovala 7. korpus na črti Koče-
vska Reka–Novo mesto in 4. korpus na črti Ogulin–Bihać., 9. korpus pa naj bi 
pomagal glavnini 4. armade z bojnim delovanjem v sovražnikovem zaledju.7 

Sovražnik je imel na območju Novo mesto–Suha krajina–Ljubljana 27 
bataljonov, na območju Kočevje–Gomanjce–Postojna 18 bataljonov in na 
območju Gomanjce–Marčelji–Ilirska Bistrica 15, Marčelji–Reka–Opatija 17, v 
Istri okrog 10, toliko tudi na območju Trsta. V notranjosti na območju Kamnik–
Ljubljana–Gorica–Jesenice je imel okrog 38 bataljonov. Skupno je bilo pred 4. 
armado 135 bataljonov s 93.000 vojaki, okrepljenimi z artilerijo in tanki.8

Ko je štab 4. armade načrtoval preboj pri Klani, je tudi poveljstvo nemškega 
97. korpusa, prav tako pri Klani, načrtovalo svoj preboj proti vzhodu, da bi 4. 
armado potisnili proti morju in jo tam uničili. Napad je začela 4. armada, ki je 
osvobodila Sušak, 19. divizija je 20. aprila vzpostavila na desnem bregu Rečine 
mostišče. Naslednjega dne je prihajalo do hudih bojev pri Klani, ko je 13. divi-
zija poskušala odpreti pot ostalim enotam 4. armade proti Trstu. Napad ni bil 
uspešen, saj je nemška 188. divizija gorskih lovcev znova zavzela Klano. Štab 
4. armade je 22. aprila ukazal, da se 13. divizijo zamenja s 26., toda sovražnik 
je nadaljeval napad na 13. divizijo in jo odrinil proti vzhodu. 23. aprila ponoči 
je 26. divizija zasedla položaje vzhodno od Klane, vendar njen napad ni uspel, 
ker je sovražnik načrtoval izvesti napad na istem delu bojišča. Tudi 26. divizija 
je bila potisnjena nazaj.9 

Spopadi med enotami nemškega 97. korpusa in 4. armado so se nadaljevali, 
vendar do večjih sprememb na bojišču ni prišlo, dokler se štab 4. armade ni 
odločil, da bo okrepil sile na krilih, saj je bil sovražnik najmočnejši v sredini. Na 
ta način so želeli obiti glavnino sovražnikovih sil in kar se da hitro prodreti do 
Trsta. Tako se je 9. divizija izkrcala na istrski obali in se usmerila proti Učki, 26. 
diviziji s 3. prekomorsko brigado pa so dali ukaz, da se premakne v sovražniko-
vo zaledje. Na desnem krilu je 4. armada okrepila 20. divizijo z 11. brigado 26. 
divizije. 3. prekomorski brigadi se 25. aprila ni uspelo prebiti v sovražnikovo 
zaledje, saj jo je sovražnik potisnil nazaj na izhodiščne položaje. Uspešnejša je 
bila 9. divizija, saj so se njene enote v nočeh 25., 26., in 27. aprila izkrcale pri 
Brseću in Mošćenički Dragi. Na osrednjem delu bojišča se razmere niso veliko 
spremenile, sta pa imeli obe strani velike izgube. Od začetka bojev pri Klani je 
samo 26. divizija do 28. aprila imela že 99 padlih, 400 ranjenih in 9 pogrešanih 
borcev.10 

7 Stanko Petelin, Osvoboditev Slovenskega primorja (Nova Gorica, 1965), 187–189 (dalje: Petelin, 
Osvoboditev).

8 Kostić, Oslobođenje, str. 242–247.
9 Prav tam, str. 253–257.
10 Prav tam, str. 257–263.
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Do večje spremembe je prišlo 27. aprila, ko je vrhovni poveljnik Tito ukazal 
štabu 4. armade, naj na severnem krilu oblikuje iz 20., 29. in 13. divizije posebno 
skupino, ki bo prodirala čez Lož in Mašun proti Trstu. Ukazal je tudi naj 43., 30. 
in 32. divizija, ki so bile v sovražnikovem zaledju, začno uvodne boje za Trst. Za 
zaščito desnega boka je 4. armadi dodelil 8. divizijo. Nemški 97. korpus je bil 
v operativnem smislu že obkoljen. Od trinajstih divizij, ki jih je imel na voljo 
štab 4. armade, so s čela napadale tri, pet jih je bilo usmerjenih v obkolitveni 
manever, pet partizanskih divizij pa je bilo v sovražnikovem zaledju. Poveljniku 
nemškega 97. korpusa je postalo jasno, da bo njegov korpus taktično obkoljen, 
zato je poveljstvo armadne skupine E prosil, naj mu sporoči mnenje o tem, ali 
naj vztraja. Ukazali so mu naj ostane tam, kjer je, da bi omogočil umik nemških 
sil z Balkana. Sklep o žrtvovanju njegovega korpusa je najbolj koristil zahodnim 
zaveznikom, ki so prodirali čez Padsko nižino. Ko je nemški 97. korpus nase 
pritegoval glavnino enot 4. armade, so zahodni zavezniki imeli možnost hitre-
ga prodora proti Trstu in Gorici, ker nemških enot, ki bi se jim upirale, ni bilo 
več. 4. armada je začela uresničevati ukaz vrhovnega poveljnika z delnimi spre-
membami, saj je njen štab proti Trstu poslal 20. in 29. divizijo, na levem krilu 
pa je čez Istro proti Trstu prodirala 9. divizija. 27. aprila je bil 4. armadi ope-
rativno podrejen tudi 9. korpus slovenske Narodnoosvobodilne vojske. Obe 
krili 4. armade sta uspešno prodirali v sovražnikove položaje. 9. divizija je 27. 

Iz borb za Trst. Prihod II. tankovske brigade v Trst, druga polovica maja 1945; foto: J. A. (MNZS)  
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aprila prodrla do Opatije, v zaledje nemške bojne črte pri Reki. Še večji uspeh 
pa je doseglo desno krilo z 20. divizijo, ki je po premiku čez Mašun ob podpo-
ri topništva in dveh tankovskih bataljonov severno od Ilirske Bistrice osvoji-
lo Koritnico in Knežak. To je pomenilo prodor v sovražnikovo zaledje, ki ga je 
nato en tankovski bataljon pogumno razširil še bolj proti severu s prodorom v 
Št. Peter na Krasu (Pivka). Naslednji dan se je 20. divizija borila z enotami 9. SS 
policijskega bataljona, enoto Jevdjevićevih četnikov in deloma srbskega pro-
stovoljskega korpusa. 20. diviziji je uspelo razbiti sovražnika in pot proti Trstu 
je bila odprta.11

9. korpus začne zaključno ofenzivo

V času, ko se je začela reška bitka je svojo zaključno ofenzivo začel tudi 9. kor-
pus s štabom v Gorenji Trebuši. Glavnina enot z Gregorčičevo, Gradnikovo in 
Bazoviško brigado se je zadrževala na Vojskarski planoti in okrog Mrzle Rupe. 
Kosovelova brigada je prispela na Cerkljansko, štab 31. divizije s Prešernovo in 
Vojkovo brigado pa je bil v Pivki. Italijanska divizija Garibaldi Natisone je odšla 
na Dolenjsko in se z italijansko brigado Fratelli Fontanot združila v divizijo 
Garibaldi.12

Prešernova in Vojkova brigada sta se zapletli v hude boje še pred začetkom 
ofenzive 9. korpusa, saj sta se zadrževali nad Bukovjem in okrog Hrušice, kjer je 
bilo veliko nemških in kolaboracionističnih enot. Dva bataljona Vojkove briga-
de sta pospremila ranjence in bolnike premične bolnice 30. divizije čez progo 
proti Čabru, od koder sta se vrnila 8. aprila, medtem ko se je bila Prešernova 
brigada v bojih potisnjena iz svojih položajev v notranjost gozdov. 7. aprila so 
četniki iz Pivke in Vipavske doline napadli Prešernovo brigado, ki se je morala 
umikati, prav tako pa je bil napaden bataljon Vojkove brigade pri Hrušici. Voj-
kova brigada se je nato po hudih bojih vrnila k Prešernovi brigadi in obe enoti 
sta se 16. aprila napotili čet Trnovski gozd proti Mrzli Rupi in Vojskemu. Tja je 
19. aprila prišla tudi Kosovelova brigada, po ofenzivi v Bohinju, bojih v Zgornjih 
Gorjah in na Cerkljanskem.13

Tako je imel štab 9. korpusa v neposredni bližini vseh šest brigad, ki pa so 
bile številčno šibke, vendar je kljub temu začel z zadnjo ofenzivo. Glavni štab 

11 Petelin, Osvoboditev, str. 194–199.
12 Klanjšček, Deveti korpus, str. 422.
13 Stanko Petelin, Prešernova brigada (Nova Gorica, 1965), str. 587–594 (dalje: Petelin, Prešernova); 

Stanko Petelin, Vojkova brigada (Nova Gorica, 1967), str. 591–594 (dalje: Petelin, Vojkova); Radoslav-
Rade Isaković, Kosovelova brigada (Ljubljana, 1973), str. 721–731 (dalje: Isaković, Kosovelova); 
Klanjšček, Deveti korpus, str. 422–423.
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NOV in POS je namreč obvestil 9. korpus, kakšen je razplet dogodkov na boji-
šču pri Reki in o skorajšnji ofenzivi 4. armade proti Trstu. 9. korpus je dobil 
nalogo, da pripravi svoje enote na Trnovski planoti, kjer je treba uničiti sovra-
žnikove enote na Otlici in Predmeji, ki bosta izhodiščni položaj za napad na 
Trst. Glavnina 9. korpusa naj bi v naslednjih dneh uničila sovražnikove enote 
na Trnovski planoti in Banjšicah, nato pa naj bi čez Vipavsko dolino prodrla na 
Kras in naprej proti Trstu. Na tem območju je sovražnik razpolagal s sledečimi 
enotami: 10. SS policijski polk, 1. polk Slovenskega narodno varnostnega zbora 
(SNVZ), četniška Dinarska divizija z Liškim korpusom, Dalmatinskim korpu-
som in Bosenskim korpusom. V Trstu in Gorici pa je bilo še veliko različnih 
italijanskih policijskih čet, nemških kolaboracionističnih protiletalskih, artile-
rijskih, mornariških, zalednih ter drugih enot in ustanov.14

Štab korpusa je sklenil, da bo v noči na 21. april 31. divizija napadla posad-
ke v Lokovcu, Podlaki in Puštalah ter se zavarovala proti Gorici, 30. divizija pa 
bo napadla Zavrh in poskrbela za zaščito proti Idriji in Predmeji. Napad enot 
9. korpusa je sovražnika presenetil, vendar se je ta hitro znašel in organiziral 
protinapade. V Grgar je pritegnil okrepitve, tja so se umaknile tudi nekatere 
pregnane posadke, zato je bila nova posadka dokaj močna. Medtem ko Prešer-
nova brigada, ki je zasedla položaje na črti Škabrijel–Štanjel–Rijavci, tega dne 
ni imela bojev, se je Bazoviška brigada, ki je bila na njenem desnem krilu vse do 
Zavrha, spopadla s sovražnikom in ga potisnila nazaj v Grgar. En svoj bataljon je 
poslala na Banjško planoto na pomoč Gradnikovi brigadi v napadu na Podlako. 
Ta je že opravila svojo nalogo, zato je bataljon zasedel položaje pri vasi Madoni, 
na njenem desnem krilu, pri Podlaki in dalje do Kanalskega vrha, pa sta bili Voj-
kova in Gradnikova brigada. Vse tri brigade so imele spopade s sovražnikom še 
naslednjega dne, 22. aprila, vendar bistvenih sprememb ni bilo.15

Štab 9. korpusa je na osnovi ukaza Glavnega štaba NOV in POS 24. aprila 
prerazporedil svoje enote in ukazal Bazoviški brigadi naj položaje prepusti Pre-
šernovi brigadi in gre proti Predmeji ter Otlici, kjer je bila že prej Gregorčičeva 
brigada. Da jima je bila Prešernova brigada sposobna varovati hrbet, so z Banj-
ške planote poklicali tudi Gradnikovo brigado, ki naj bi en bataljon odstopila 
Bazoviški, z drugim pa zasedla položaje na desnem krilu Prešernove. Sovražnik 
je v tem času napadel Prešernovo brigado in prodiral preko Krnice proti Čavnu, 
kar je ogrožalo predvideni napad na Predmejo in Otlico, zato so napad odložili 
za en dan, saj Bazoviška brigada ni mogla pravočasno predati položajev. Proti 

14 "Poročilo štaba 9. korpusa z dne 13. maja 1945 štabu 9. korpusa o dejstvih podrejenih enot", v: Zbornik 
dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilnem boju jugoslovanskih narodov, 4. del, Boji v Sloveniji, 
Ljubljana 1995–1997, 2(19), dok. št. 67, opomba 2.

15 Franjo-Branko Bavec, Bazoviška brigada (Ljubljana, 1970), str. 510–511 (dalje: Bavec: Bazoviška); 
Stanko Petelin, Gradnikova brigada (Nova Gorica, 1966), str. 714 (dalje: Petelin, Gradnikova).
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večeru 24. aprila so jo poslali na levo krilo Prešernove brigade, da naj zasede 
črto Sedovec–Krnica, vendar se je sovražna kolona umaknila v Vipavsko doli-
no. Vojkova brigada je zaradi nastalih razmer morala poslati en bataljon na 
pomoč Prešernovi, kar je brigado prisililo, da se je nekoliko umaknila, vendar je 
s protinapadom osvojila prvotne položaje. Hude boje je imela tudi Prešernova 
brigada, ki jo je napadel sovražnik v smeri proti Zagorju in Podgozdu. Ko so 
prišle vesti, da so četniki znova prebili na Trnovsko planoto nekje okrog Čavna, 
so tja poslali dele Gradnikove in Bazoviške brigade, da bi jih poiskali, vendar jih 
niso odkrili. Prešernova brigada se je nato z bataljonom Vojkove premaknila 
na nove položaje, da bi 26. aprila, ko naj bi Bazoviška in Gregorčičeva brigada 
napadli sovražnikovi postojanki na Predmeji in Otlici, sovražniku preprečila 
prodor čez Lokve v to smer. Sovražnik je doživel poraz. Na Otlici je imel 120 
vojakov 2. bataljona 10. SS policijskega polka, na Otlici 200 mož iz 3. bataljona 
udarnega polka SNVZ, na Sinjem vrhu okoli 80 in na Colu okoli 200 vojakov, 
prav tako z omenjenega policijskega bataljona. Okoli 55 nemških policistov naj 
bi bilo tudi v Črnem vrhu nad Idrijo.16

Štab 30. divizije je sklenil, naj sovražnikovo postojanko na Predmeji napa-
de Gregorčičeva brigada okrepljena z bataljonom Gradnikove, postojanko 
na Otlici pa naj napade Bazoviška, medtem ko je Kosovelova brigada dobila 
nalogo, naj zasede obrambne položaje proti Zadlogu in Črnem vrhu. Bataljoni 
brigad so v noči na 26. april zasedli izhodiščne položaje na robu gozda, seve-
rovzhodno od Predmeje in Otlice, in začeli z napadom. Enote Gregorčičeve in 
Gradnikove brigade so po kratkotrajnem minometnem obstreljevanju pregna-
le sovražnikove zasede in s tem omogočile napad na sovražnikove položaje v 
hišah. Nemci se niso dolgo upirali in bili so potisnjeni v Vipavsko dolino. Bazo-
viška brigada je napadla sovražno posadko SNVZ in jo pregnala čez rob planote 
proti Ajdovščini. Po boju sta brigadi zasedli položaje vzdolž grebena nad Vipa-
vsko dolino in pred Colom, bataljon Gradnikove brigade pa se je vrnil v sestavo 
brigade.17

Tako je bil napad na Predmejo in Otlico uspešno končan. Sovražnikove 
enote so želele za vsako ceno držati v rokah rob Trnovskega gozda in cesto 
Ajdovščina–Gorica, ki je bila ključna za umik sovražnikovih enot v Furlanijo, 
kar pa jim ni uspelo. S tem so enote 9. korpusa osvobodile vso Trnovsko plano-
to, ki je bila izhodišče za prodor proti Gorici, Trstu in Soči.

16 Petelin, Osvoboditev, 183; Isti, Gradnikova, str. 714–715, Isti, Prešernova, str. 598; Isti, Vojkova, str. 506; 
Bavec, Bazoviška, str. 512–513; Klanjšček, Deveti korpus, str. 426.

17 Klanjšček, Deveti korpus, str. 426–427.
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Napredovanje enot jugoslovanske 4. armade in 9. korpusa proti 
Trstu in Slovenskem primorju

Glede na situacijo, ki se je odvijala na fronti 4. armade in na prodiranje zaho-
dnih zaveznikov po severni Italiji je Tito ukazal, da se s tržaško operacijo pohiti 
in naj se boji za Trst pričnejo čim prej. 27. aprila je štabu 4. armade poslal depe-
šo, v kateri je zapisal, da so Glavnemu štabu Hrvaške ukazali, da se 8. divizi-
jo pošlje v smeri proti Brodu–Čabar–Lož. Ta divizija je imela nalogo, da ščiti 
severni bok in je prišla pod poveljstvo 4. armade. Na severnem krilu je enotam 
20., 29., in 13. divizije ukazal, naj napredujejo v smeri Lož–Trst. Južni skupini, 
sestavljeni iz 9., 19. in 26. divizije pa je ukazal napad na Reko. V primeru, da bi 
se boji za Reko zavlekli, je potrebno napredovati v smeri Klana–Trst in za blo-
kado Reke se pusti eno divizijo. V depeši je poudarjeno, da je za prodor v Trst in 
v njegovi okolici potrebno angažirati 43., ter 30. in 31. divizijo 9. korpusa in naj 
začnejo z boji za Trst.18

S to depešo je Tito 4. armadi še enkrat ukazal, da čim prej osvobodi Trst, 
ne glede na to, kaj se dogaja na reški fronti in desnem boku 4. armade. Štab 4. 
armade je 29. aprila izdal ukaz da enote 4. armade 30. aprila začno napad in 
obkolijo nemški 97. korpus na območju Gomanjce–Reka–Podgrad ter hitro 
napredujejo v smeri Lož–Ilirska Bistrica–Trst in Lovran–Buzet–Trst z name-
nom osvoboditve Trsta.19 

Tako je 9. korpus prejel ukaz, da naj se čim prej prebije v Slovensko pri-
morje, na območje severozahodno od Trsta, po prihodu 20. divizije pa svoje 
enote usmeri proti Gorici in Soči. 29. divizija je morala napredovati v smeri 
Postojna–Landol–Št. Vid–Ravne–Nabrežina in zavarovati desni bok 20. divi-
zije, s tem da eno od brigad zadrži na območju Prezid–Kozarišče–Stari Trg do 
prihoda 8. divizije in za tem deluje skupaj z glavnino divizije. 20. divizija, ki je 
bila okrepljena s tankovskimi bataljoni 1. tankovske brigade in 3. planinskim 
motoriziranim divizionom in 6. protioklepnim divizionom artilerijske brigade, 
je pot nadaljevala v smeri Knežak–Trst, da bi prišla do Trsta s severne in seve-
rovzhodne smeri. V sodelovanju s 29., 43 in 9. divizijo. 43. divizija se je morala 
prebiti do črte Kozina–Prešnica in nadaljevati proti Trstu z vzhodne strani. 9. 
divizija (brez 2. dalmatinske proleterske brigade) je dobila nalogo da napre-
duje v smeri Lovran–Vranja–Trst z nalogo, da osvobodi jugovzhodni del Trsta. 
13. divizija je morala napasti v smeri Jelšane–Šapjane–Brgud, da bi zavarovala 
levi bok glavnine sil, ki so prodirale proti Trstu. Položaje na odseku Čabarska 
Polica–Železna vrata so prevzele enote 26. divizije. Slednji je bilo ukazano, da 

18 Kostić, Oslobođenje, str. 329.
19 Prav tam, str. 330.
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dve brigadi zadrži na dotedanjih položajih zaradi preprečitve možnega sovra-
žnikovega napada, z eno brigado pa naj izvede obhodni manever na območju 
Gomanjca in Klana. 11. brigado je morala zadržati v rezervi na rajonu Ilirska 
Bistrica. Po uničenju sovražnika na rajonu Gomanjca in Klana naj bi se usmerila 
proti Trstu. 19. divizija je dobila ukaz, da nadaljuje v smeri Sv. Matej–Jušići–Jur-
dani zaradi obhodnega manevra Reke, da uniči sovražnika na tem rajonu in 
nadaljuje proti Trstu.

2. dalmatinska proleterska brigada 9. divizije je dobila ukaz, da izvede 
napad na Kastav in sodeluje z 19. divizijo pri obhodnem manevru Reke. Kvar-
nerski odred mornariške pehote in Operativni sektor za Istro sta dobila nalogo, 
da čim prej napadeta sovražnika na območju Pulja in da mesto osvobodijo. 8. 
divizija je po prihodu na območje Cerkniškega jezera in Prezida dobila nalogo, 
da prevzame varovanje desnega boka enot, ki so napredovale proti Trstu in da 
njene enote aktivno delujejo na območju Lož–Cerknica–Planina. 7. korpus s 
15. in 18. divizijo je moral napasti v smeri Brod na Kupi–Kočevje–Kočevska 
Reka–Ribnica–M. Lašče.20

Iz navedenih nalog iz ukaza posameznim enotam 4. armade je razvidno, da 
je štab 4. armade delovanje vseh enot usmeril proti Trstu, ostale enote pa anga-
žiral na reški fronti za varovanje bokov in osvoboditev preostalih delov Istre z 
nalogo, da se tudi del teh enot, ko zaključijo s svojimi nalogami, usmeri proti 
Trstu. Štab 4. armade je načrtoval, da se v bojih za Trst celoten 9. korpus usmeri 
proti Gorici in Soči in da se na tem območju prepreči morebitne sovražnikove 
okrepitve, ki bi prišle iz Italije.21

Neposredni boji za osvoboditev Trsta in osvoboditve slovenskega naro-
dnostnega ozemlja so se začeli 28. oktobra. Štab 4. armade je ukazal 9. korpusu 
na koncentrira svoje sile na območju Kostanjevica–Gorjansko–Pliskovica in 
začne z uvodnimi boji za Trst v sodelovanju z enotami Komande mesta Trst. 
Štab 4. armade je obvestil štab 9. korpusa, da bodo tudi druge enote 4. armade 
usmerjene proti Trstu, za zaščito zaledja svobodnega ozemlja pa je 9. korpus je 
moral organizirati enote narodne zaščite. 9. korpus je moral čim prej vzposta-
viti stik z anglo-ameriškimi enotami, ki so prodirale proti Trstu, zato je v smeri 
proti Benetkam poslal manjše enote z radijskimi aparati, da v primeru stika z 
zahodnimi zavezniki čim prej obvestijo štab korpusa. Naloga 9. korpusa je tudi 
bila, da čim prej obvladuje cesto Trst–Tržič in prepreči napredovanje ali umik 
sovražnikovim enotam ter da obkoli Trst iz severozahodne smeri. 9. korpus je 
28. aprila 30. divizijo poslal na položaje Škrbina–Gabrovica–Hruševica–Kob-
dilj do katerih se je tudi prebila, 31. divizija pa je bila usmerjena proti Grgarju, 

20 Prav tam, str. 331–332.
21 Prav tam, str. 333–334.
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Ravnici, Šempasu in Črničam. Tako so se 29. aprila enote 30. divizije prebile do 
črte Zgonik–Repentabor–Dutovlje, brigade 31. divizije pa so prešle komuni-
kacijo Vipava–Gorica v rajonu Ajdovščina in se namestile na območju Štanjel–
Erzelj–Planina.22

20. divizija je 29. aprila proti Trstu napredovala iz območja Št. Peter (Pivka)–
Ribnica–Knežak, in sicer v dveh kolonah. 29. divizija ji je ščitila desni bok, 43. 
divizija pa je sodelovala z njo tako, da je morala napasti Trst z vzhoda. Na levem 
krilu je 9. divizija prodirala čez Istro in se prebijala do Trsta z jugovzhoda. Enote 
20. divizije so nemškim okrepitvam preprečile, ki so prispele v Ilirsko Bistrico, 
da jih odrinejo nazaj proti Mašunu, potem pa so jih potisnile proti Podgradu. 
Štab divizije je nato svoje enote usmeril proti Jelšanam oziroma Podgradu, del 
enot pa je uspešno osvobodil Postojno. Desna kolona je nato napredovala čez 
Čepno proti Divači, leva kolona pa proti Ribnici in Škofljam. Divizija je imela 
nalogo hitrega napredovanja, saj ji je štab 4. armade jasno ukazal, da po razpadu 
fronte v severni Italiji napreduje in vpade v mesto Trst ter začne z uličnimi boji. 
Enote so 29. aprila zvečer prišle na črto Opčine–Bazovica, proti Opčinam je 
bila usmerjena desna, proti Bazovici pa leva kolona.23

Štab 4. armade je tudi 43. diviziji izdal ukaz, da čim prej prodre v Trst in 
začne z uličnimi boji. Divizija ni imela stikov z 2. brigado, ki se je nahajala v vaseh 
pod Nanosom, 3. brigada je bila nameščena na območju od vrha Učke preko 
Buzeta do Buj, zato se je štab odločil, da bo 1. brigado premestil na območje na 
severozahodnem delu Krasa in da bo s 3. brigado prišel na območje zahodno 
od železniške proge Trst–Pulj in okoli gornjega toka reke Dragonje. Enote 43. 
divizije so nato uničile sovražnika v vasi Markovščina in s tem prekinile glavno 
komunikacijo med Trstom in Reko. 43. divizija je nato v sodelovanju z enotami 
20. divizije čistila komunikacijo Trst–Reka. 9. divizija je 28. aprila prejela depe-
šo 4. armade, da napreduje v smeri Buzet–Trst in v sodelovanju z enotami 43. 
divizije začne borbe za Trst. Za delovanje na območju Opatija–Matulji–Kastav 
je dobil štab 9. divizije nalogo, da pusti le nekaj manjših enot, Kvarnerski odred 
mornariške pehote pa je moral usmeriti proti Pulju, da ga osvobodi.24

Neposredne priprave na oboroženo vstajo in borbe za Trst

Poleg enot jugoslovanske 4. armade, ki so prodirale proti Trstu, se je tudi v 
samem mestu dobro organiziralo tržaško narodnoosvobodilno in protifaši-
stično gibanje s svojimi enotami pripravljale na splošno vstajo. Medtem ko je 

22 Prav tam, str. 334.
23 Prav tam, str. 334–335.
24 Prav tam, str. 337–338.
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Osvobodilna fronta delovala v Trstu že od leta 1941, se je vojaška organizacija 
širokega slovensko-italijanskega osvobodilnega gibanja razvila kasneje. Štab 
9. korpusa je 1. avgusta 1944 oblikoval tržaško mestno poveljstvo (komanda 
mesta Trst), ki mu je bilo neposredno podrejeno in ki je dobilo nalogo, naj trža-
ško prebivalstvo, zlasti delavstvo, tako italijanske kot slovenske narodnosti, pri-
pravlja za organiziran množični odpor okupatorju. 27. aprila je bilo v Trstu vse 
pripravljeno na vstajo, čakali so na ustrezno povelje 9. korpusa. Preden je to 
prišlo, so tržaški borci začeli na lastno pobudo izvajati razoroževalne akcije, v 
drugem sektorju, pri Sv. Alojzu, pa so celo zaplenili nemški transport orožja in 
streliva. 28. aprila je 9. korpus izdal ukaz za začetek vstaje, tako da so vstajniške 
enote začele razoroževati nemške in kolaboracionistične vojake ter tako ime-
novano Guardio Civico, enoto tržaškega CLN (Comitato di Liberazione Nazio-
nale), ki ji je nemški okupator predal oblast v mestu.25

29. aprila so do jugoslovanskih poveljstev prihajale vesti o naglem prodo-
ru anglo-ameriških sil, ki naj bi jih naslednjega dne pričakovali že v Benetkah. 
Istega dne se je vdala nemška vojska v Italiji, vdaja naj bi začela veljati 2. maja, 
vendar so se nemške čete začele vdajati že takoj po podpisu, če so prišle v stik z 
zahodnimi silami. Poleg enot 4. armade in 9. korpusa, ki so obkoljevale Trst, se 
je v aktiven odpor proti sovražniku dvigalo vse več vstajniških protifašističnih 
skupin, ki so množično razoroževale posameznike in skupine vojakov ter osvo-
bajale posamezne četrti mesta. Tega dne so vstajniki že nadzirali dele Barkovelj, 
Sv. Alojz, Škedenj in še nekatere druge dele mesta.26

30. aprila so vstajniške enote pod poveljstvom komande mesta Trst osvo-
bajale posamezne dele mesta in čakale na pomoč enot jugoslovanskih enot, ki 
so se prebijale proti Trstu. Enote tržaškega mestnega poveljstva so tega dne že 
vzpostavile prve neposredne stike z enotami 9. korpusa, z njegovo 30. divizijo, 
kot tudi z nekaterimi enotami 4. armade. Štab 9. korpusa je namreč 30. divizi-
ji ukazal, naj v sodelovanju z 20. divizijo napade sovražnika na Opčinah in v 
Trstu, ter 31. diviziji, ki je že prispela na Kras, naj se preusmeri proti Tržiču in 
Gorici. Tega dne so prve enote 20. divizije prispele pred Opčine, vendar so bili 
vsi napadi na sovražnika neuspešni, prav tako so deli njenih enot prodirali proti 
Bazovici in nazadnje le uspeli pregnati sovražnika na črto Banski hrib–Kal na 
Trstom. Deli enot 20. divizije so bili tudi uspešni na območju okrog Kozine in 
uspeli sovražnika pregnati v vas Ricmanje.27

Enote 9. divizije so osvobodile Buzet, njene enote pa so se prebile čez Črni 
Kal do Doline in preko Dekanov do Orehu tako, da so prodrli do sovražnikove 
obrambne črte Trst–Sv. Rok zahodno od črte Dolina–Oreh. Tako so enote 4. 

25 Klanjšček, Deveti, str. 428–430.
26 Kostić, Oslobođenje, str. 345.
27 Klanjšček, Deveti, str. 436.
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armade do večera 30. aprila taktično obkolile sovražnikove enote v Trstu, v noči 
na 1. maj pa že vdrle v samo mesto in vzpostavile zvezo z vstajniškimi enotami 
pod poveljstvom mesta Trst. Brigade 31. divizije so se z južnega roba Trnovske 
planote spustile v Vipavsko dolino v noči na 30. april. Gradnikova brigada se je 
s Krnice spustila proti Dobravljam in se po bojih s četniki in drugimi kolabora-
cionističnimi enotami utrla pot na Kras in se ustavila v Štanjelu, medtem pa je 
Vojkova brigada prišla v Vipavsko dolino iz Predmeje in se skupaj z Gradnikovo 
brigado prebila čez Velike Žablje na Erzelj. Prešernova brigada se je s Krnice 
napotila proti Dobravljam, kjer se je spopadla s četniki in pohod nadaljevala na 
Planino. Celotna divizija se je tega dne pomikala proti zahodu, Vojkova brigada 
proti Nabrežini, Gradnikova proti Tržiču, Prešernova proti Gorici, kamor je pri-
hajal tudi Škofjeloški odred. Medtem so enote operativnega štaba za zahodno 
Primorsko osvobajale Beneško Slovenijo in Soško dolino.28

Dejstvo, da so 1. maja enote 4. armade delno prodrle v Trstu in njegovo 
okolico ni ugajalo zahodnim zaveznikom, ki so imeli glede mesta Trst in Slo-
venskega primorja drugačne načrte. Ukaz 2. novozelandski diviziji je bil jasen, 

28 Petelin, Gradnikova, str. 718–721 , Isti, Prešernova, str. 603–605; Isti, Vojkova, str. 510; Klanjšček, 
Deveti, str. 438–439.

Partizani v Trstu, maj 1945; foto: J. A. (MNZS)
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in sicer priti v Trst za vsako ceno. Medtem so se boji v Trstu in v Slovenskem pri-
morju nadaljevali še z večjo srditostjo. Izid diplomatske vojne o usodi Sloven-
skega primorja je bil odvisen od razpleta vojaških operacij in od tega, kdo bo s 
svojimi silami dejansko osvobodil več ozemlja in ga držal pod svojo kontrolo. 
Čeprav so enote poveljstva mesta Trst, ki so postopoma narasle na okrog 7.500 
vojakov, do 1. maja so skoraj po vsem osvobodile mesto ter zajele in razorožile 
3.630, v bojih pa uničile 520 vojakov, se je sovražnik še vedno trdovratno upiral. 
Med številni uspešnimi akcijami 9. korpusa velja omeniti akcijo udarne čete 30. 
divizije, ki se je ponoči neopazno prebila do vojašnice Vittorio Veneto, nato 
pa v vojašnici v Via Rossetti razorožila okoli 700 pripadnikov mestne straže. 
Zaplenila je veliko raznega orožja, proti večeru pa je prišla v stik z enotami 4. 
armade. Skupno so zajeli 312 nemških vojakov.29

V Kosovelovi brigadi so že prejšnjega dne sestavili posebno udarno sku-
pino, ki se je ponoči neopaženo vtihotapila čez Openski hrib v mesto skozi 
nemške položaje zunanje obrambne črte. Prispela je v predmestje Rojan in se 
zjutraj 1. maja spopadla v bližini Videmske ulice in razbila sovražnikovo enoto. 
Zjutraj se ji je pridružilo še veliko tržaških vstajnikov, ki so ji pomagali osvo-
bajati bližnje mestne četrti. Bazoviška brigada je imela nalogo, da skupno z 9. 
brigado 20. divizije uniči sovražnikov odpor na Opčinah. V jutranjem napadu 
ni bilo uspeha, čeprav je Bazoviška brigada ponovno osvojila železniško posta-
jo. Levo krilo 9. brigade je sovražnika pregnalo iz Ban in oklenilo Opčine še iz 
jugovzhodne strani, vendar uspeha ni bilo. Gregorčičeva brigada, ki je v mesto 
prodirala iz zahodne smeri, je z delom sil blokirala sovražnikovo posadko pri 
tržaški radijski postaji, z drugim pa je vzdolž videmske ulice osvobodila la zaho-
dne mestne predele do železniške postaje. Med prodiranjem so bile njene enote 
izpostavljene hudemu topniškemu ognju s sovražnikovih ladij, ki pa so jih jugo-
slovanska letala kmalu pregnala na odprto morje. Da bi pospešil zavzetje Opčin 
je štab 4. armade poslal pred Opčine v okrepitev 10. brigado 29. divizije, ki se 
je razporedila med bazoviško in 9. brigado. Brigade so brezuspešno napadale 
celo noč in imele tudi precejšnje izgube. Razen 30. divizije, ki je v Trst vdirala 
s severozahoda, so tega dne v mesto prodrle nekatere enote 20. in 9. divizije, 
vendar z jugovzhodne smeri. 10. brigada 20. divizije, ki je bila usmerjena proti 
osrednjemu delu Trsta je že ponoči s svojo desno kolono prodrla med Kalom in 
Gabrovim hribom v predmestje Vrdelo. Njena leva kolona je šla proti poslopju 
univerze, pregnala sovražnika iz nje in nadaljevala prodor proti vojaški bolni-
šnici. Močan odpor je začutila iz sodne palače, zato so tja poslali četo tankov, 
toda branilci, ki so upali da bodo kmalu le pričakali zavezniške čete in se jim 
vdali, so se vztrajno upirali. Levo od nje je napredovala 8. brigada, ki je z delom 

29 Petelin, Osvoboditev, 214; Klanjšček, Deveti, str. 440.
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svojih sil blokirala sovražnikovo posadko v gradu Sv. Justa, z drugimi pa je osvo-
bajala mesto in potiskala posamične skupine proti luki. Na njenem levem krilu 
je štab 20. divizije uvedel v boj tudi dva bataljona 11. brigade 26. divizije. Prvi je 
napadel branilce vojašnice Montebelo in jih proti večeru prisilil k vdaji, drugi pa 
so se prebijali po reški cesti proti ladjedelnici. Tako so enote 20. divizije uspešno 
opravile svojo nalogo in so v tesnem sodelovanju z enotami poveljstva mesta 
Trst osvobodile svoj sektor.30

Na levem krilu so z južne smeri proti Trstu prodirale enote 9. in 43. divizi-
je, v njunem zaledju pa Mornariški odred Koper, ki je že prejšnji večer zasedel 
Koper in Izolo, 1. maja pa Piran in Portorož. Odred je pri tem zaplenil tudi šest 
manjših oboroženih ladij, vdalo se mu je približno 250 sovražnikovih vojakov.31 

Iz območij pred Sv. Rokom in pri naselju Oreh sta sovražnika napadali 4. in 
3. brigada 9. divizije, levo od teh pa 3. brigada 43. divizije, ki je zjutraj iz smeri 
Škofij začela prodirati proti Miljam, z drugim delom enot pa je prisilila k vdaji 
tiste sovražnikove enote, ki so ostale na Miljskem polotoku. Brigadi 9. divizije 
sta popoldne prešli v napad in po hudih bojih uspeli prodreti v jugovzhodna 
tržaška predmestja. Na najhujši odpor sta naleteli v sovražnikovih oporiščih na 
pokopališču Sv. Ane in tovarne Elba, ki jih nista uspeli osvojiti.32

Enote 31. divizije 9. korpusa so na območju zahodno od Trsta uresničile 
skoraj vse naloge. Vojkova brigada je dopoldne iz Šempolaja in želela napasti 
sovražnika v Nabrežini. Z delom enot se je zavarovala proti Sv. Križu, zaščito 
proti Devinu pa je prevzel inženirski bataljon. Napad ni uspel, kajti bataljon se 
je znašel pod močnim artilerijskim ognjem, pred tem pa se je spopadel s sovra-
žnikov kolono. Prešernova brigada je 1. maja napadla sovražnika v Gorici iz 
šempetrske strani. Severno od nje je takrat že bil Škofjeloški odred, ki je že prej-
šnji dan vkorakal v Solkan, vendar se je iz njega moral umakniti zaradi sovražni-
kovih kolon, ki so se umikale navzgor proti Tolminu in naprej proti Avstriji. Za 
tak umik so se odločile tudi enote 10. SS policijskega polka, medtem ko so srb-
ski in slovenski kolaboracionisti hiteli proti Furlaniji, da bi se vdali zahodnim 
zaveznikom. Po hudih bojih je Prešernova brigada do 1. maja zvečer pregnala 
četnike iz šempetrske železniške postaje, nato pa še iz goriškega gradu in levega 
brega Soče, tako da je bila osvobojena Gorica. Gradnikova brigada je 1. maja do 
zore prispela v Opatje selo in nadaljevala pohod proti Doberdobu. Razdelila se 
je v dve koloni, tako da je prva prodirala proti Selcam, druga pa naravnost proti 
Tržiču. Štab brigade je takoj stopil v stil s sovražnikovim poveljstvom v mestu in 
dosegel, da je pristal na vdajo. Tedaj v Tržiču ni bilo anglo-ameriških enot. Bri-

30 Isaković, Kosovelova, str. 748–752; Bavec, Bazoviška, str. 524–525; Kostić, Oslobođenje, str. 356–361; 
Klanjšček, Deveti, str. 440–441.

31 Petelin, Osvoboditev, str. 215.
32 Kostić, Oslobođenje, str. 362–363; Klanjšček, Deveti, str. 444.
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gada je zato en bataljon naložila na tovornjake, ki se je čez Ronke napotil proti 
Soči, kjer je prišlo do stila s predhodnico 2. novozelandske divizije, namenjene 
v Trst.33

Tega dne je sovražnikovo kolono, ki se je umikala po dolini Soče proti Tol-
minu in Kobaridu, napadel 2. bataljon operativnega štaba. Pri Idrskem jo je pri-
čakal v zasedi in se po hudih bojih moral umakniti v Livek. Tedaj je bil del Bene-
škega bataljona še v Kobaridu, drugi del pa nad Čedadom, od koder je prihajala 
močna sovražnikova kolona. Po njenem odhodu so dopoldne garibaldinci, 
ozopovci ter borci Beneškega bataljona napadli Čedad in 1. maja je bil v parti-
zanskih rokah. V Čedad je naslednji dan čez Breginj in Špeter Slovenov prispel 
tudi Rezijanski bataljon, ki je osvobodil Žago ter zamenjal Beneški bataljon, ki 
je nadaljeval prodor v Videm. Enote operativnega štaba za zahodno Primorsko 
in KVP so s temi operacijami osvobodile slovensko narodnostno ozemlje južno 
od Julijskih Alp, le v Goriških Brdih so se še zadrževali četniki, ki so se umaknili 
iz Gorice. Enote operativnega štaba za zahodno Primorsko so tako ujele 4.026 
sovražnikovih vojakov, 47 pa jih je padlo v bojih. Same so imele 6 padlih in 3 

33 Petelin, Vojkova, str. 511; Isti, Prešernova, str. 605–608; Isti, Gradnikova, str. 721–725; Klanjšček, 
Deveti, str. 444–446.

Motorizirani odred JA pred Tolminom, maj 1945; foto: neznan (MNZS)
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ranjene.34

2. maja so se boji s sovražnikom nadaljevali le še okrog utrjenih oporišč v 
Trstu, Opčinah, zahodno od Gorice in pri Ilirski Bistrici, kjer je bila obkoljena 
glavnina nemškega 97. korpusa. Dejansko je bilo osvobojeno že vse Slovensko 
primorje. Na skrajnem zahodu, kjer ni bilo slovensko narodnostno ozemlje, 
so enote operativnega štaba za zahodno Primorsko sodelovale z italijanskimi 
partizani v osvobajanju Vidma, v katerega je kmalu prišla tudi zavezniška pred-
hodnica. Tako je bilo osvobojeno vse območje operativnega štaba za zahodno 
Primorsko, v osvobojenih krajih je štab vzpostavljal zaledno vojaško oblast in 
začeli so delovati tudi narodnoosvobodilni odbori. Še vedno je prihajalo do 
nekaterih bojev s četniki, ki so se zadrževali v nekaterih krajih Furlanije, kamor 
so se umikali iz Goriških Brd, dokler jih niso zavezniške enote v Palmanovi raz-
orožile. V Gorico so tega dne popoldne prišle tudi prve enote zavezniških sil.35 

Gradnikova brigada se je medtem posvetila zavarovanju objektov v Tržiču 
in drugih krajev ob levem bregu Soče. Razorožila je številne ujetnike in jih poši-
ljala na Kras, Vojkova brigada pa je razoroževala sovražnikovo skupino, ki se je 
izkrcala v Sesljanu in se hotela premakniti proti Trstu. Predstavniki 9. korpusa so 
takoj po prihodu 2. novozelandske divizije v Tržič že prejšnjega dne popoldne 
obvestili zahodne zaveznike, da se tu začne operativna cona 4. armade in kljub 
protestom vodstva 4. armade so se novozelandske sile usmerile proti Trstu, v 
katerem se je sovražnik upiral le še iz posameznih oporišč. Enote 30. divizije, z 
izjemo Bazoviške brigade, ki je bila še vedno na Opčinah, tega dne niso imele 
večjih spopadov, kajti z zadnjimi oporišči sovražnikovega odpora so v sodelo-
vanju z enotami komande mesta Trst obračunavale druge divizije 4. armade.36

10. brigada 20. divizije je napadla sovražnikovo posadko v poslopju sodišča 
in jo popoldne prisilila, da se preda in da v znak vdaje razobesi belo zastavo. 
Prav tedaj je mimo peljala kolona zavezniških tankov, tako da so Nemci takoj 
sneli belo zastavo in nadaljevali odpor, da bi se lahko vdali zahodnim zavezni-
kom. Toda borci brigade, ki so jim z ognjem pomagali tudi zavezniški tanki, so 
jih prisilili, da so se čez pol ure vdali borcem 10. brigade. Kmalu za tem se je 
predala tudi sovražnikova posadka v vili Rivoltela, ponoči pa še posadka na 
Konkonelu. 8. brigada te divizije je v sodelovanju z enotami poveljstva mesta 
Trst postopoma obvladovala sovražnikov odpor v luki in njeni bližnji okolici. 
Enote 9. divizije so osvobajale Trst z vzhodne smeri in napadle močno oporišče 

34 "Poročilo štaba operativnega štaba za zapadno Primorsko z dne 18. Maja 1945 glavnemu štabu za 
Slovenijo o boji za osvoboditev Čedada (Cividale), Čente (Tarcento)", v: Zbornik dokumentov in 
podatkov o narodnoosvobodilnem boju jugoslovanskih narodov, 4. del, Boji v Sloveniji, Ljubljana 
1995–1997, 2(19), dok. št. 150; Klanjšček, Deveti, str. 446.

35 Petelin, Prešernova, str. 608; Klanjšček, Deveti, str. 446–447; Petelin, Osvoboditev, str. 225–226.
36 Petelin, Vojkova, str. 511; Kostić, Oslobođenje, str. 365.
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v tovarni Elba. Ob pomoči vstajnikov so sovražnikovo posadko prisilili k vdaji v 
dopoldanskih urah, nato pa so enote 3. brigade in komande mesta Trst šle pred 
grad Sv. Justa in začele napadati sovražnikovo posadko. Popoldne se je povelj-
stvo oporišča že bilo pripravljeno vdati, vendar so tja prišli zavezniške enote s 
tanki, vzpostavile stik z nemškim poveljnikom, ki se jim je vdal. Druge enote 3. 
brigade in tržaški vstajniki so se še spopadali z utrjeno posadko v židovski šoli. 
Pozno popoldne so na bojišče prišli tudi zavezniški vojaki, ki so želeli sodelova-
ti v boju in razorožiti tržaške borce. Brigada ni pristala na nobeno njihovo zah-
tevo in nadaljevala boj, dokler se zvečer nemška posadka ni vdala. Trst je tako 
bil 2. maja zvečer že povsem osvobojen, le tu in tam so predvsem italijanski faši-
sti iz posameznih hiš streljali na posamične pripadnike jugoslovanskih enot.37

Še vedno se je sovražnik srdito upiral na Opčinah, kjer so ga napadale enote 
Bazoviške brigade 30. divizije ter 9. brigada 20. in 10. brigada 29. divizije, ki jim 
je v popoldanskih urah na pomoč prišel še bataljon 8. brigade 20. divizije. Bazo-
viška in 9. brigada sta v noči na 2. maj ponovili napad na železniški postaji, ven-
dar se stanje ni spremenilo zaradi močnega sovražnikovega odpora. Boji so se 
nadaljevali, prispel je tudi novi bataljon 8. brigade in prevzel del položajev 10. 
brigade 29. divizije. Njen štab je namreč poslal 3 bataljone na položaje zaho-
dno od Opčin, da bi zaprl sovražniku poskus preboja proti Proseku. Okrog pol-
dneva je sovražnik prešel v odločilen protinapad z namenom, da bi potisnil 9. 
brigado in druge osvobodilne enote z Opčin, vendar mu kljub močni topniški 
in tankovski podpori ni uspelo. Izgube na obeh straneh so bile visoke. 3. maja 
so se boji za Opčine nadaljevali, vendar Bazoviška brigada zaradi izčrpanosti 
v njih ni več sodelovala. Zjutraj je sovražnik spet začel z močnim protinapa-
dom, da bi se prebil iz oporišča, vendar ni uspel. Tedaj je iz smeri Proseka pri-
šla pred položaje 10. brigade kolona zavezniške motorizirane predhodnice in 
njen poveljnik se je ponudil, da bi se pogajal s poveljstvom nemške posadke na 
Opčinah, vendar je poveljnik 20. divizije to zavrnil. Enote so oporišče ponovno 
napadle in posadko stisnile na še manjši prostor. Ko je začel odpor ponehavati 
je iz Trsta pripeljal na Opčine oklepni avtomobil v spremstvu dveh tankov. Bri-
tanski poveljnik, ki mu je poveljeval, se je takoj napotil v nemški štab. Boji so se 
nadaljevali do 10. ure, ko je bil nemškemu poveljniku poslan še enkrat poziv naj 
se vda, v nasprotnem, primeru bo posadka uničena. Do odločitve glede vdaje ni 
prišlo, kajti nemški poveljnik se je želel vdati zaveznikom, štab 20. divizije pa je 
temu nasprotoval. Prišlo je do prekinitve pogajanj, poveljnik divizije se je pove-
zal s poveljnikom 2. novozelandske divizije in zahteval naj se njihova oklepna 
vozila umaknejo z Opčin, kar so zavezniki tudi storili. Poveljnik 20. divizije je 
nemškemu poveljniku poslal nov ultimat naj se preda, kar so Nemci 3. maja 

37 Kostić, Oslobođenje, str. 370–372.
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zvečer tudi storili.38 
Z vdajo nemške posadke na Opčinah je bilo konec nemškega organizira-

nega odpora na območju Trsta. S padcem nemške postojanke na Opčinah se 
je za 9. korpus končala vojna, nekaj spopadov s četniki so imele kasneje le še 
enote operativnega štaba za zahodno Primorsko, na Gorenjskem pa se je vojna 
nadaljevala še za Jeseniško-bohinjski odred, ki je v naslednjih dneh sodeloval 
pri osvobajanju severnega dela Gorenjske in Koroške. Tako je 9. korpus uspe-
šno zasedel položaje na meji slovenskega narodnostnega ozemlja in osvobodil 
Kras, Vipavsko dolino, Posočje, Goriška Brda in Beneško Slovenijo, poleg tega 
pa je z enotami 30. divizije in poveljstva mesta Trst ter drugimi enotami 4. arma-
de sodeloval v bojih za osvoboditev Trsta.39 

Osvoboditev Slovenskega primorja je bila izvedena tako hitro, da nemško 
poveljstvo ni moglo slediti spremembam položaja in zavoljo tega so bili povelj-
stvu onemogočeni nadaljnji obrambni načrti na tem delu bojišča. Uspešne ope-
racije 4. armade so sovražnikom enotam na območju Trsta onemogočale umik, 
obramba v zaledju reškega bojišča je razpadla, enote so se umikale bodisi proti 
Avstriji ali proti zahodnim zaveznikom v Furlaniji. Nemške enote v Istri so bile 
povsem odrezane in so se na posameznih območjih še upirale, tako da je bila 
celotna Istra osvobojena 8. maja z vdajo puljske garnizije.40

Uničenje nemškega 97. korpusa

Po osvoboditvi Trsta je južno od Ilirske Bistrice ostala glavnina nemškega 97. 
korpusa, štab 4. armade pa se je 29. aprila odločil, da bo to enoto obkolil in ji 
preprečil, da bi ogrozila zaledje enot, ki so prodirale proti Trstu in naprej proti 
Soči. Oblikoval je posebno reško operativno skupino s 13., 19. in 26. divizijo, ki 
jim je v okrepitev dodal še tankovske in topniške enote. Nato je skupini priklju-
čil še 7. in 8. divizijo ter proti položajem 97. korpusa v Istri usmeril 2. brigado 9. 
divizije. Nemški odpor je bil močan, poveljnik korpusa pa se je odločil, da se bo 
prebijal iz obroča v obliki premičnega ježa na čelu s 188. divizijo gorskih lovcev. 
Sovražniku je uspelo da je v nočnem napadu iz 3. na 4. maj s svojimi prednji-
mi enotami prodrl v Prem, vendar se je tam zaustavil. Sovražnikova skupina v 
Premu je bila 5. maja povsem odrezana, naslednjega dne pa uničena. Nemške 
enote so bile 6. maja stisnjene na prostor med Ilirsko Bistrico, Stražico, Volčjim 
hribom, Sv. Ahacem ter Gornjim in Dolnjim Zemonom. Poveljnik nemškega 97. 
korpusa ni našel druge rešitve in 7. maja pristal na vdajo. Enotam 4. armade se 

38 Bavec, Bazoviška, str. 524–529; Kostić, Oslobođenje, str. 372–376.
39 Klanjšček, Deveti, str. 454–455.
40 Kostić, Oslobođenje, str. 385–393.
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je vdalo 16.000 vojakov, podčastnikov in častnikov. Z vdajo 97. korpusa je bil 
osvobojen še zadnji del ozemlja Slovenskega primorja, hkrati pa končana trža-
ška operacija 4. armade.41

Sklep

Od 20. marca do 12. maja 1945 so imele enote 4. armade, vključno s 4., 7. in 
9. korpusom, ki so sodili pod njeno poveljstvo, 2.219 padlih vojakov, 6.978 
ranjenih in 361 pogrešanih, medtem ko je imela sovražna stran, neupoštevajoč 
izgube in predaje 97. korpusa, 25.664 padlih vojakov in 56.260 ujetih.42 Prodor 
enot 4. armade vzdolž obale Jadranske obale do Hrvaškega primorja in Gor-
skega kotarja je bil izredno hiter in je presenetil tako sovražnikove sile, zaho-
dne zaveznike in samo poveljstvo Jugoslovanske armade. Enote 4. armade so se 
med prodiranjem uspešno naslanjale na že prej ustvarjena svobodna ozemlja, 
domače prebivalstvo in na pomoč partizanskih enot, ki so delovale v zaled-
ju sovražnikovih enot. S prihodom 4. armade na meje današnje Slovenije je 
pomen svobodnega ozemlja in enot 7. korpusa postal še večji. Ta je ščitil bok 4. 
armadi, ki so ji prodor na slovensko ozemlje onemogočale močne sovražniko-
ve enote. 4. armada je uspešno izkoristila svobodno ozemlje ob izviru Kolpe in 
v Beli krajini, kar ji je omogočilo prodor čez Mašun za hrbet nemškemu 97. kor-
pusu, ki je bil še pri Reki in osvoboditi Ilirsko Bistrico. Ob istočasnem izkrcanju 
še ene divizije v Istro je bil uresničen dvojni objem okrog nemškega korpusa, ki 
je imel strateški cilj preprečiti pohod 4. armade proti Slovenskemu primorju in 
Trstu. 4. armada je tako v celoti izpolnila svojo nalogo, da osvobodi Istro in Trst, 
prodre do reke Soče, ter uniči dva sovražna korpusa. Dolgoročni strateški načrt 
4. armade ni bil izpolnjen v celoti, saj so deli Koroške po vojni pripadli Avstriji, 
deli Julijske krajine in Benečija pa Italiji. 4. armadi prav tako načrt o popolni 
razorožitvi armadne skupine E, ki naj bi se izvedel na slovenskih tleh, ni uspel.

41 Petelin, Osvoboditev, str. 228–238; Kostić, Oslobođenje, str. 401–436; Klanjšček, Deveti, str. 455–457.
42 Kostić, Oslobođenje, priloga št. 11, str. 516.
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Blaž Torkar

CLOSING OPERATIONS OF THE YUGOSLAV 4TH ARMY AND THE 
LIBERATION OF SLOVENE LITTORAL AND TRIESTE 

SUMMARY 

The Yugoslav 4th Army was formed on 2 March 1945 and immediately beca-
me part of the Yugoslav Army that was involved in the final operations for the 
liberation of Yugoslavia. At the time of its formation, the 4th Army comprised of 
the VIII, XI and VII Corps, and in April 1945 it received the IX Corps and the 7th, 
8th, and 29th division. Major General Petar Drapšin became the Army Comman-
der, whereas Colonel Boško Šiljegović was appointed political commissar and 
Major General Pavle Jakšić Chief of Staff. The 4th Army comprised the Southern 
Group, which was given the task to advance in the direction Gospic–Otocac–
Senj–Rijeka – Trieste towards the Isonzo River and Carinthia. The additional 
task was, in cooperation with the northern group of the Yugoslav liberation 
forces which consisted of the 1st and 3rd Army, to surround the bulk of the 
enemy forces in the area Triest–Klagenfurt–Maribor–Zagreb and force them 
to surrender, which would facilitate the progress of the Anglo-American tro-
ops advancing from Italy and the penetration of the Red Army through Austria. 
Within the 4th Army, the IX Corps of the Slovene National Liberation Army had 
a particularly important role. The IX Corps was both an important Slovene and 
Yugoslav strategic and operational military unit that had operated in the area 
of Slovene Littoral and Carniola region. The Corps greatly contributed to the 
liberation of Slovene Littoral, Trieste and the Slovene ethnic boundaries. Under 
the command of the 4th Army was also included maritime command of the 
northern Adriatic. An Allied aviation support for the 4th Army was also planned. 
The 4th Army had, in addition to its divisions, also a tank, an engineering and 
artillery brigade, a liaison regiment, and an anti-tank and anti-aircraft unit. On 
March 31, the 4th Army had, together with the addition of XI Corps which com-
prised of the 13th and 43th division, 57,692 soldiers and officers. After the inclu-
sion of the VII and IX Corps in the beginning of May 1945, the 4th Army had at 
its disposal 61,502 soldiers and officers. The breakthrough of the units of the 4th 
Army along the Adriatic coast and into Croatian Littoral and Gorski Kotar was 
extremely fast and surprised the enemy forces, the Western allies, and also the 
Yugoslav Army Command. The 4th Army liberated the north-western part of 
Yugoslavia (Lika, Croatian Littoral, Gorski Kotar, Istria, Slovene Littoral, Trieste, 
part of Carniola and Carinthia up to Klagenfurt). The long-term strategic plan 
of the 4th Army had not been met in full at war’s end, as some of the liberated 
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parts of Carinthia were annexed to Austria, and the liberated parts of Venezia 
Giulia and the Veneto region to Italy. The 4th Army also failed in the complete 
disarmament of the Army Group E, which should have been carried out on Slo-
vene soil.
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Izvleček:
Avtor na podlagi proučevanja arhivskih virov in literature obravnava 
organizacijo in delovanje Slovenskega domobranstva v letu 1945. V članku 
ugotavlja, da moramo v Slovenskem domobranstvu razlikovati med vero v 
zmago protikomunistične strani in med vero v nemško zmago. Rupnik, ki je 
v letu 1945 aktivno posegel v delovanje domobranstva, in njegov zet in tajnik 
Kociper nikakor nista bila Slovensko domobranstvo. Domobranski častniki 
so verjeli v svojo vojaško premoč v primerjavi s partizani, vendar ne nujno v 
nemško zmago. Utopično ali ne, pričakovali so invazijo zaveznikov in tedaj so 
se jim želeli priključiti. Prav tako je bila velika večina o ustanovitvi Slovenske 
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Uvod

Obdobje med drugo svetovno vojno je bilo na Slovenskem večplastno in proti-
slovno. Opredelimo ga lahko z med seboj prepletenimi in protislovnimi pojmi: 
okupacija, osvobodilni boj, revolucija, kontrarevolucija, državljanska vojna, kola-
boracija. Svojevrstni odgovor na medvojni razkol in nasploh na vojno dogaja-
nje so bili skrivači, torej tisti, ki so se izogibali opredelitvi in odhodu v vojaške 
enote, sicer povečini zaradi povsem osebnih razlogov, pa tudi zaradi nestrinjanja 
z državljansko vojno. Prav tako kot preživetje naroda, je bilo med vojno namreč 
pomembno preživetje ljudi, saj so morali posamezniki skrbeti tudi za vsakdanji 
kruh na delovnem mestu, četudi je to neposredno koristilo okupatorju. Zato 
celotnega dogajanja med vojno ni možno zreducirati zgolj na vojaški in politični 
spopad, ki je zaobjel le manjši del prebivalstva, posledice pa je tako ali drugače 
čutila vsaka slovenska družina. Še posebej to velja za leto 1945, ko so vsa naspro-
tja dosegla vrhunec. Druga svetovna vojna, ki je bila po značaju totalna vojna, ki 
je največkrat izbrisala navidezno mejo med bojiščem in zaledjem, je v svoje doga-
janje, kot še nobena vojna v zgodovini človeštva do tedaj, množično zajela civil-
no prebivalstvo, ki je tako postalo največja žrtev vojne. Posledice druge svetovne 
vojne na Slovenskem so bile oziroma so še zmeraj dvoumne. Slovenski narod in 
tedanja Jugoslavija sta bila ob koncu vojne na strani protihitlerjevske koalicije, 
torej na strani zmagovalcev. Kljub drugačnim in večjim pričakovanjem so se z 
nastankom slovenske države kot federalne enote v Jugoslaviji ter priključitvijo 
Primorske v glavnem uresničili nacionalni cilji. Po drugi strani pa je konec vojne 
dejansko pomenil osvoboditev le za del slovenskega naroda, za tistega, ki je bil v 
državljanski vojni na zmagoviti strani. Predvsem pa se s koncem vojne ni končala 
totalitarna vladavina. Ta resda ni bila več okupatorjeva, prav tako ni bila vsiljena 
s sovjetskimi tanki, kot se je to zgodilo drugje v vzhodni Evropi, bila je domača 
in tako o popolni svobodi po osvoboditvi ne moremo govoriti. Na le to, svobodo 
v pravem pomenu besede smo nato čakali še skoraj pol stoletja. Druga svetov-
na vojna na Slovenskem je potekala najprej kot kratkotrajna vojaška operacija, 
potem kot okupacija z aneksijami slovenskega ozemlja okupatorskim državam, 
ves čas pa so potekali tudi obsežen politični in oborožen odpor gverilskega tipa, 
spopad med narodnoosvobodilnim gibanjem in njemu nasprotujočimi doma-
čimi formacijami ter občasne večje vojaške operacije okupatorjev in osvobodil-
nega gibanja. Civilno prebivalstvo, tudi tisto, ki sploh ni sodelovalo v odporni-
ških strukturah ali proti partizanskih organizacijah, pa je bilo žrtev množičnih in 
raznovrstnih oblik nasilja.1

1 Bojan Godeša, "V vrtincu bratomorne vojne", v: Slovenska kronika XX. stoletja, 1941–1995 (Ljubljana, 
1997), 5–8.
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Značilnosti vojaškega spopada

Vsaka vojna, ne glede na njeno obliko, predpostavlja doseganje določenega poli-
tičnega cilja s silo, s tem da z oboroženim delovanjem upočasni oziroma negira 
nasprotnika. V primeru okupacije je bilo to zanikanje nacionalne svobode, pravi-
ce posameznega naroda, da sam upravlja svoje nacionalno ozemlje. Tako je tudi 
cilj partizanskega odpora bil vojna proti okupatorju, osvoboditev in pravica do 
nacionalne neodvisnosti. Vendar pa to ni nujno edini cilj partizanskega načina 
vojskovanja, saj se lahko vzporedno s tem uresničijo tudi drugi cilji, kot so spre-
memba družbene ureditve ali pa bolj pravično reševanje problematike razmejitve 
med posameznimi državami. Vsi nacionalni politični cilji se ponavadi ne morejo 
rešiti samo z vojno oziroma eno vojno. Zato se morajo cilji, ki se hočejo doseči s 
pomočjo vojne, postaviti tako, da bodo ti v skladu z možnostmi, pri katerih vse-
kakor igra odločilno vlogo moč nasprotnika. Tako je potrebno v vsakem konkre-
tnem primeru pravilno oceniti, katere cilje je v danih okoliščinah možno uresni-
čiti in katerih ne. V vsakem primeru pa je možno s partizanskim načinom boje-
vanja nasprotniku, sovražniku, okupatorju preprečiti, da uresniči cilje okupacije 
in s tem odložiti hiter konec vojne, kar pomeni preprečiti poraz. Protipartizanska 
strategija in taktika sta težili k temu, da se ugotovi, kje so najšibkejše točke parti-
zanske vojske in napad usmeriti v njih. Te so bile v glavnem v podpori prebival-
stva, oskrbi, poveljevanju in v zvezah. Nasprotnik je deloval s predpostavko, da so 
partizani prepričani, da jih na njihovem ozemlju, ponoči in ob slabem vremenu 
ne more nihče napasti, zato so se pravila protipartizanskega boja osredotočila 
ravno na to. Najbolj pomembno je bilo ohraniti tajnost premika in izvesti prese-
nečenje, ker se je predvidevalo, da so partizani v obrambi slabi. Osnovna oblika 
manevra v protipartizanski taktiki je bila obkolitev, katere namen je bilo uničenje 
ali zajetje nasprotnika. Tako je bila najuspešnejša taktika boja proti partizanski 
vojski ravno ta, partizanska, pri čemer mu je bila neprecenljivega pomena pomoč 
prebivalstva. Ker sta okupacija in hkratni protipartizanski boj za obvladovanje 
razmer zahtevala angažiranje velikih sil, ki jih je bilo zelo težko odvajati z bojišča, 
je vsak okupator iskal možnost, da se izogne angažiranju večjih lastnih enot, ki so 
mu bile potrebne na bojišču, hkrati pa primanjkljaj enot za potrebe okupacije in 
protipartizanskega boja poišče na drugi strani. V prvi vrsti si je prizadeval, da iz 
civilnih prebivalcev, emigrantov in drugih, ki niso bili zadovoljni z dotakratnim 
potekom dogodkov oziroma razmer, oblikuje enote, ki jih bo lahko razglasil za 
svoje zavezniške enote. Njim je postopno predal odgovornost za ohranjanje miru 
na okupiranem ozemlju. V kolikor pa so se izkazali, da obvladujejo položaj in 
naloge, jim je lahko prepustil tudi pravico do organiziranja in izvrševanja oblasti 
s tem, da jim je ob bok postavil svoje svetovalce. Zraven oblikovanja vojaških si 
je prizadeval, da omenjene skupine domačega prebivalstva vključi tudi v policij-
ske, obveščevalne, propagandne, upravne in gospodarske službe ter v specialne 
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enote in naloge protipartizanskega boja. Pri tem je obstajala bojazen, previdnost, 
da bi bilo lahko prehitro in preveliko koriščenje takega izvora sil tako v politič-
nem kot v vojaškem smislu izredno nevarno, ker se lahko v civilni in vojaški apa-
rat okupacije pod navideznim prostovoljnim sodelovanjem vključi veliko število 
patriotov, ki lahko nasprotniku, partizanom in drugim zaveznikom posredujejo 
dragocene podatke in ob ugodnem trenutku prestopijo na njihovo stran. Kakor 
hitro je obstajal sum lojalnosti, so tako osebo premestili na dolžnost, kjer ni mogla 
razpolagati s pomembnejšimi podatki, oziroma so jo poslali v tujino ter ji s tem 
onemogočili povezavo v tujino ali jo internirali. V kolikor pa okupator na dolo-
čenem ozemlju izmed domačega prebivalstva ni mogel oblikovati sil za pomoč 
v protipartizanskem boju, oziroma so bile te zanemarljivo majhne, je izkoristil 
drugo možnost, to je neenotnost sil odpora. V kolikor so v silah odpora obstaja-
la nesoglasja, politična ali organizacijska, je okupator s spretnim obveščevalnim, 
diplomatskim in propagandnim delovanjem ter s pomočjo denarja in drugih 
uslug, poskušal ta nesoglasja poglobiti tako, da je v odporniškem gibanju prišlo do 
razcepa in nato tudi do oboroženega spopada. Neenotno in med seboj bojujoče 
se odporniško gibanje pa je tako postalo za okupatorja popolnoma nenevarno.2

Organizacija in formacija Slovenskega domobranstva

Ob kapitulaciji Italije in ustanovitvi operativne cone Jadransko primorje, ki 
je zajemala tudi Ljubljansko pokrajino, so Nemci okupirano območje voja-
ško reorganizirali in ustanovili nove pomožne vojaško policijske formacije. 
Dokument, ki opredeljuje ustanovitev Slovenskega domobranstva, je zaupna 
naredba (ukaz) poveljnika Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva 
številka 2392, 18. aprila 1944, ki opredeljuje prisego pripadnikov Slovenske-
ga domobranstva. V uvodu naredbe je zapisano, da tekst prisege predvidevajo 
Osnovne naredbe za vzpostavitev Slovenskega domobranstva, ki se glasijo: 

V duhu odredbe Vrhovnega komisarja od 6. decembra 1943 l. o ustanovitvi 
Narodnih zaščitnih oddelkov v operacijski zoni ‘Jadransko primorje’ predpisu-
jem sledeče:
1.  Narodni zaščitni oddelki v Ljubljanski provinci se imenujejo Slovensko domo-

branstvo.
2.  Slovensko domobranstvo se za vzdrževanje reda in varnosti bori v celi operaci-

jski zoni 'Jadransko primorje' in v kolikor bo potrebno v neposredno obmejnih 
krajih.

2 Petar Kleut, Partizanska taktika in organizacija (Beograd, 1960), 22.
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3. in 4. člen uredbe govorita o prisegi pripadnikov Slovenskega domobran-
stva.3

Zgornja zelo skopa odredba ne predpisuje drugih nalog Slovenskega 
domobranstva, niti njegove sestave in organizacije ter sistema vodenja in pove-
ljevanja in s tem odnosa do nemških oblasti, vendar so se te nejasnosti urejale s 
posameznimi ukazi že pred formalno uredbo o ustanovitvi Slovenskega domo-
branstva in po njej. Pravi poveljnik domobranstva je bil general Erwin Rösener, 
saj je bil od Vrhovnega komisarja zadolžen za njegovo organiziranje, nato pa s 
posebno odredbo tudi za vrhovnega nosilca poveljevanja nad domobranstvom, 
ki je imela veljavnost od 1. oktobra 1943. Že 26. oktobra pa je Rösener v uradnih 
dopisih na vojaške, policijske in politične organe izrecno podčrtal, da je bilo v 

3 ARS, AS 1877, šk. 17, Ukaz Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva številka 2392, 18. 4. 
1944.

Znak Slovenskega 
domobranstva (en.
wikipedia.org)
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Ljubljanski pokrajini z njegove strani vzpostavljeno Slovensko domobranstvo 
in da so celotna tukajšnja "redarstvena" in varnostna policija ter tudi "domače 
policijske enote" podrejene njemu. Na čelu Slovenskega domobranstva je bil 
od srede oktobra 1943 vzpostavljen tako imenovani Organizacijski štab, nem-
ško Organisationsstab für die Aufstellung des slowenischen Landeswehr. Že sam 
naziv tega štaba je kazal, da ne gre za poveljevalni organ. Rösener pa je že 30. 
septembra 1943 v svojem XVIII. vojnem okrožju ustanovil posebni Vodstveni 
štab − Führungsstab für Bandenbekämpfung, 26. oktobra pa je za nabiranje in 
uvrščanje pripadnikov Slovenskega domobranstva ustanovil še poseben štab − 
Organisationsstab für die Aufstellung der slowenischen Landeswehr beim Höhe-
ren SS und Polizeiführer in Laibach, s pristavkom, da bo to tudi zvezni štab. Od 
13. novembra je nemški Organizacijski štab kot del Vodstvenega štaba pošiljal 
in dostavljal ukaze, navodila in obvestila slovenskemu Organizacijskemu štabu, 
z dopisom štab podpolkovnika Krenerja.4 

Da so se zgoraj navedenega dejstva v Organizacijskem štabu Slovenskega 
domobranstva zavedali in ga dosledno spoštovali, kot primer navajam zapis v 
zaupnem povelju Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva, zaupna 
številka 2176, 2. maj 1944 in sklicujoč se na, kar je moč v arhivskem gradi-
vu zaslediti na večini ukazov, naredbe, ki jih je štab pošiljal podrejenim eno-
tam Slovenskega domobranstva, na povelje Višjega SS in policijskega vodje, 
10. februarja 1944, da so naloge Organizacijskega štaba in enot Slovenskega 
domobranstva "nabiranje, uvrščanje, vežba, oprema in oskrba" Slovenskega 
domobranstva. Za naloge izven tega okvira pa morajo enote dobiti posebno 
dovoljenje štaba. Ko so enote vključene v poseganje v borbo ali na položaje 
izven bunkerske črte, so podrejene nemškemu "štabu za vodstvo borbe proti 
banditom". Iz tega ukaza je tudi razvidno, zakaj v sestavi Organizacijskega štaba 
Slovenskega domobranstva ni bilo enega najpomembnejših odsekov štaba 
vsake vojske oziroma vojaške enote, to je odseka za operativne zadeve, saj so 
bile te, tudi kar se Slovenskega domobranstva tiče, v nesporni in popolni pri-
stojnosti Nemcev.5

Organizacijski štab Slovenskega domobranstva je imel naslednjo 
sestavo:6 

• Ožji štab, v katerem so bili:
o poveljnik, podpolkovnik Franc Krener, 

4 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo 1943–1945 (Ljubljana, 2003), 179 (dalje: Mlakar, Slovensko 
domobranstvo).

5 ARS, AS 1877, šk. 282, Ukaz Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva številka 2176, 2. 5. 
1944.

6 ARS, AS 1877, šk. 18, Dokument z naslovom Organizacijski štab Slovenskega domobranstva, brez šte-
vilke in datuma. Glede na čine, ki so navedeni pri posameznih častnikih, pa je nastal pred izdajo ured-
be o činih iz januarja 1944.
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o pomočnik, podpolkovnik Milko Vizjak, 
o načelnik štaba, podpolkovnik Ernest Peterlin in 
o adjutant kapetan Ladislav Lah.

• Personalni odsek, ki ga je vodil podpolkovnik Milko Vizjak;
• Formacijski odsek, ki ga je vodil Vladimir Sirnik;
• Obveščevalni odsek, ki ga je vodil kapetan Berto Ilovar;
• Stan štaba in arhiva, ki ga je vodil kapetan Lado Delak;
• Šolski odsek, ki ga je vodil podpolkovnik Ernest Peterlin; 
•  V "materialnem oddelenju" so bili tehnični, oborožitveni in avtomobil-

ski odsek, vodil pa ga je major Peter Rozman;
• Šef sodnega odseka je bil kapetan Alfonz Cepuder;
• Sanitetni odsek je vodil kapetan dr. Stane Grapar;
•  Veterinarski odsek je vodil veterinarski poročnik I. klase Janko Drino-

vec;
• Intendanco je vodil major Josip Pfeifer in 
• Kaznilniško delegacijo kapetan Maks Kosovinc.

Delo znotraj štaba je urejalo posebno navodilo, ki je opredeljevalo naloge 
in pristojnosti posameznih odsekov oziroma njihovih vodij z namenom: 

Da moramo hitro, pravilno in točno voditi administrativne posle ter da najhitreje 
izposlujemo stvar, ki nam je nujno potrebna in da ne izgubljamo časa od enega 
urada do drugega, moramo najprej točno poznati sestav organizacijskega štaba 
in njegovih pod odsekov ter vedeti, kdo je za posamezne stvari pristojen dati 
rešenje oziroma, kdo jih lahko izposluje po najkrajši poti in kdo jih lahko izda.

Sestava, formacija Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva se je 
spreminjala in dopolnjevala, kar je bilo za razliko od zgoraj navedene sestave 
razvidno iz skice, ki predstavlja enega izmed osnutkov organizacijske sheme 
štaba Slovenskega domobranstva. Štab po tem osnutku vodi šef, ne poveljnik, 
kot je bilo opredeljeno kasneje, z načelnikom štaba in s tremi oddelki: s perso-
nalnim (z organizacijskim, adjutantskim in obveščevalnim odsekom), z materi-
alnim (z oborožitvenim, intendantskim, sanitetnim in odsekom vojaškega sod-
stva) in "stan" (z varnostnim in avto vodom ter ordonansi). Večja sprememba v 
organizaciji Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva je bila na zah-
tevo Rösenerja in Schumaherja izvedena v začetku leta 1944, ko je tudi formal-
no prenehal biti štab inje postal organizacijski oddelek Schumaherjevega štaba, 
ukinjeni pa so bili formacijski, šolski, personalni in avtomobilski odsek ter dol-
žnost načelnika štaba. Krener in Peterlin, ki je ostal v Šolski skupini, sta mora-
la izpolniti zahteve nemških nadzornikov, ki pa sta jih omilila z navideznimi 
in začasnimi reorganizacijami. Formacijski odsek je bil sprva res ukinjen, nato 
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pa je deloval znotraj personalnega odseka, evidenčni odsek so preimenovali 
v kartoteko, avtomobilski pa se je združil z oborožitvenim. Tako se je Krener 
v nemških dopisih z nemškimi oblastmi podpisoval le še kot vodja (Leiter) ali 
pa samo s činom, podobno pa tudi njegovi podrejeni poveljniki bataljonov in 
skupin. V notranjem dopisovanju med slovenskimi domobranskimi uradi pa je 
bilo stanje nespremenjeno. Krener in drugi častniki so ostali poveljniki, naprej 
pa je obstajal tudi Organizacijski štab. Do sprememb je prišlo tudi v nemškem 
Organizacijskem štabu, saj je marca 1944 stotnika Shumaherja, ki je bil zaradi 
nepravilnosti in nemoralnosti odstavljen s položaja vodje štaba, zamenjal pod-
polkovnik zaščitne policije Hermann Balke.7 

V Slovensko domobranstvo so se bolj ali manj prostovoljno vključevali 
podčastniki in častniki, ki so svoja vojaško strokovna znanja pred tem prido-
bivali na vojaških, policijskih, aktivnih in rezervnih častniških in podčastniških 
šolah Avstro-Ogrske, kraljevine Jugoslavije, na tečajih v okviru MVAC oziroma 
Vaških straž ali pa tudi na nemških SS − podčastniških tečajih. Ta raznolikost v 
osnovni vojaški, častniški in podčastniški usposobljenosti in na njeni osnovi 
pridobljene izkušnje na vojaških vajah v miru in nato v spopadih, v bojnih akci-
jah, v času vojne, predvsem pa sprememba taktike bojevanja in njena prilago-
ditev na nove pogoje bojevanja, ki so se osredotočili na nemško taktiko proti 
gverilskega boja, je pomembno vplivala na organizacijo in izvedbo častniškega 
in podčastniškega pa tudi specialistično rodovskega usposabljanja pripadnikov 
Slovenskega domobranstva, ki se je razlikovalo od začetkov formiranja Sloven-
skega domobranstva.8

Kmalu po ustanovitvi, 26. oktobra 1943, so pričeli z organiziranim in načr-
tnim usposabljanjem svojih pripadnikov, predvsem starešin. Poglavitni namen 
usposabljanja na častniških in podčastniških pa tudi drugih tečajih Poveljstva 
tečajev Šolske skupine Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva je bil 
poenotiti do takrat pridobljeno vojaško znanje, ki so ga pripadniki Slovenskega 
domobranstva pridobili v okviru vojsk oziroma formacij, katerih pripadniki so 
bili pred vstopom v Slovensko domobranstvo. To znanje je bilo potrebno prila-
goditi zahtevam, ki so izhajale iz nalog Slovenskega domobranstva oziroma nji-
hovih pripadnikov glede na hierarhično dolžnost, ki so jo v policijsko-vojaški 
formaciji opravljali, in položaju Slovenskega domobranstva kot celote, ki je bila 
sestavni del formacije, ki ji je poveljeval nemški SS in policijski general Rösener. 
Tako je bil najpomembnejši del usposabljanja namenjen spoznavanju in upo-
rabi oborožitve ter borbenemu pouku oziroma spoznavanju in urjenju v proti 
gverilski protipartizanski taktiki. Obvladovanje so morali slušatelji podčastni-

7 ARS, AS 1877, šk. 17, Dokument z naslovom: Sastav organizacijskega štaba in njegovih pododsekov, 
brez številke in datuma.

8 ARS, AS 1877, šk. 16, Ukaz Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva številka 11, 18. 11. 1943.
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škega in častniškega tečaja po zaključku usposabljanja na tečajih, preden jim je 
bil podeljen podčastniški oziroma častniški čin, dokazati oziroma potrditi tudi 
v boju kot poveljujoči častniki oziroma podčastniki Slovenskega domobran-
stva. S tem so se tako usposobljeni in izurjeni ter v boju izkazani, na novo ime-
novani in povišani častniki Slovenskega domobranstva pridružili tistim svojim 
bojnim tovarišem, ki so svojo vojaško izobrazbo oziroma usposobljenost pri-
dobili v miru na vojaških šolah za aktivne ali rezervne starešine. Skupaj so se 
nato v formacijah Slovenskega domobranstva, predvsem v četah, obogateni z 
novim znanjem in izkušnjami, predvsem kot poveljniki desetin in vodov vklju-
čili v boj proti partizanskim enotam.9

V Slovenskem domobranstvu so kljub vsem omejitvam, pri katerih je bil 
vsekakor odločilnega pomena nemški nadzor oziroma določanje vsebine in 
namena usposabljanja, uspeli načrtovati, organizirati in izvesti usposabljanje 
častnikov in podčastnikov. S tem so kljub vojnemu času in ob vseh nesoglas-
jih v vrstah slovenskega protirevolucionarnega vodstva vsaj nakazali bodoče, 
vendar nikoli uresničeno, organizirano vojaško šolanje bodočih podčastnikov 

9 ARS, AS 1877, šk. 287, Ukaz o ustanovitvi poveljstva tečajev številka 13, 28. 12. 1943.

Leon Rupnik (upload.
wikimedia.org) 
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in častnikov Slovenskega domobranstva oziroma Slovenske narodne vojske. 
Predavatelji in poveljniki na usposabljanju so bili predvsem bivši jugoslovanski 
častniki in podčastniki, ki so se vključili v eno od formacij, na domobranski 
strani pa tudi nemški častniki in podčastniki. Pogoji za vpis so bili v domobran-
skih razpisih določeni precizno, predvsem predhodno zahtevana izobrazba, 
vendar so se morali kandidati do sprejema na tečaj izkazati v boju ter pokazati 
sposobnosti vodenja in poveljevanja. Na tečaje so bili napoteni pripadniki, ki so 
že imeli častniški čin in so morali svoje vojaško znanje prilagoditi novonastalim 
razmeram, oziroma domobranci s podčastniškim činom oziroma brez njega in 
so jih njihovi nadrejeni priporočili kot primerne, da postanejo bodoči častniki. 
Na usposabljanju je bil poudarek na pouku taktike in oborožitve, pa tudi na 
splošnih predmetih. Nosilci in izvajalci usposabljanja so bili bivši jugoslovanski 
častniki in podčastniki, pomembno vlogo pri usposabljanju bodočih častnikov 
pa so imeli tudi nemški častniki in podčastniki in civilni predavatelji. Učne pri-
pomočke, predvsem skripto, je izdajal Šolski odsek, ki je deloval v okviru Šolske 
skupine Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva, predvsem so bili 
to prevodi nemških in jugoslovanskih skript in pravil. Ob zaključku šolanja so 
slušatelji opravljali izpite, na osnovi uspeha, doseženega na njih, pa so bili uspo-
sobljeni za poveljnike vodov in čet ter razporejeni v enote, iz katerih so prišli na 
šolanje, v Slovenskem domobranstvu pa praviloma v druge.10

Organizacija in delovanje v letu 1945

Maja leta 1944 je bila Ljubljanska provinca vojaško razdeljena na štiri skupi-
ne, v katerih so bile postojanke – posadke in po en udarni bataljon. Severna, z 
oznako N, v kateri je deloval 1. bataljon pod poveljstvom stotnika Pavloviča, s 
sedežem v Ljubljani (v šoli Zg. Šiška); Zahodna, z oznako W, v kateri je deloval 
2. bataljon pod poveljstvom majorja Friderika Lehmana, s sedežem v Rakeku; 
Srednja, z oznako M, v kateri je deloval 3. bataljon pod poveljstvom stotnika 
Miroljuba Stamenkovića, s sedežem v Višnji Gori; Vzhodna, z oznako O, v kateri 
je deloval 4. bataljon pod poveljstvom stotnika Dušana Meničanina, s sedežem 
v Trebnjem. Bataljonom W, M in O so bili kot inštruktorji za pouk dodeljeni 
nemški častniki: poročnik Baurer, nadporočnik Breier in stotnik Schumacher, 
s po tremi nemškimi podčastniki. Poveljniki bataljonov so morali pričeti z 
intenzivnim poukom in utrjevanjem položajev s svojimi četami in kombini-
rati intenziven, predvsem borbeni pouk, z usklajenimi patruljami v okolico. S 
topovi, "ki so zaplenjeni od tolovajev", je bila formirana 3. baterija s sedežem v 

10 ARS, AS 1877, šk. 287, Učni načrti in seznami učiteljev ter ukazi o napotitvi na posamezne tečaje.
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Ljubljani na gradu, v katero je bilo premeščeno 12 ljudi iz 2. baterije. Prav tako 
so bili formirani trije težki strojnični in trije minometni vodi ter kolesarski in 
motociklistični vod ter vod protioklepnih topov.11  

S 5. julijem 1944 pa so se bataljoni N (bataljon majorja Križa), W, M in O 
preimenovali v I., II., III. in IV. bataljon, iz katerih sta bili oblikovani dve skupini, 

11 ARS, AS 1877, šk. 17, 18, Ukaz OŠ SD, št. 3007, 16. 5. 1944.

Sedež Slovenskega 
domobranstva v 
Ljubljani, 9. maj 1945 
(images.search.yahoo.
com)
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in sicer skupina Schumacher (I., III. in IV. bataljon) in skupina Rupnik12, sesta-
vljena iz II. bataljona. Bataljoni so bili sestavljeni iz treh pehotnih, strelskih in 
ene težke čete, poveljevali so jim častniki Slovenskega domobranstva, ki pa so 
imeli dodeljenega nemškega častnika, razen drugi, kjer je namesto imena nem-
škega častnika napisan vprašaj.13

Tako so v juliju 1944 v Slovenskem domobranstvu delovale naslednje for-
macije: Organizacijski štab, poveljstvo tečajev, poveljstvo komore, poveljstvo 
godbe, poveljstvo domobranske kontrole, 1. in 2. šolska, 1. delovna ter 54 nava-
dnih, strelskih čet, ki so bile večinoma posadne čete v posameznih postojankah 
Slovenskega domobranstva (3., 4., 5., 6., 7. (2. izvidniška), 11., 12., 13., 15., 16., 
17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 34., 35., 36., 37., 
38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 51., 52., 54., 55., 56., 61., 62., 64., 
71., 72., 111., 112., 114. in 115. četa), 1. pionirska četa, 1. in 2. baterija, 1., 2. in 3. 
vod železniške baterije, 2., 3., 4. in 5. težki strojnični vod, 1. motociklistični vod, 
kolesarski vod, težka četa, vod za zvezo, 1., 2. in 3. minometni vod, obveščevalni 
centri 3, 8, 9, 12, 13 in 17, skupina za zavarovanje železniške proge, poveljstvo 
za zaščito okraja Novo mesto ter I., II., III. in IV. bataljon. Posadne čete so bile 
nastanjene v naslednjih krajih: Ribnica, Brezovica in Notranje gorice, Borovni-
ca, Verd, Cerknica, Rakek, Ljubljana, Škofljica, Dobrava, Pijava Gorica, Ig, Višnja 
gora, Grosuplje, Novo mesto, Kostanjevica, Št. Jernej, Bela Cerkev, Vrhnika, Pol-
hov Gradec, Horjul, Hotedršica in Kočevje.14

Organizacijski štab Slovenskega domobranstva je poslal z dopisom 12. 
aprila 1944 in glavo Organisationsstab für die Aufstellung der Slowenischen Lan-
deswehr beim Höheren SS und Polizeiführer Alpenland v Aufbaustab der Slowe-
nischen Landeswehr Laibach številčno stanje pripadnikov Slovenskega domo-
branstva po letnicah rojstva. Tako je bilo na dan 15. marca 1944 v Slovenskem 
domobranstvu skupno 9213 mož, najstarejši pripadnik se je rodil leta 1887, 
najmlajši (13. po številu) pa leta 1929. V rokopisni prilogi, konceptu k doku-
mentu, pa so pripadniki Slovenskega domobranstva razvrščeni tudi glede na 
vojaški položaj, tako je bilo častnikov 263 (v popravku 265), podčastnikov 930, 

12 Vuk Rupnik, rojen v Mostarju leta 1912, umrl v Castelarju, Argentina leta 1975. Šolal se je na Vojaški 
akademiji v Beogradu ter služboval v planinskih enotah in leta 1940 v Gerovem kot poveljnik čete 
dosegel čin kapetana. Po internaciji je leta 1942 stopil v MVAC. Po kapitulaciji Italije je združil enote 
MVAC na novomeškem območju ter jih po umiku Italijanov pri Kostanjevici na Krki pripeljal na 
nemško stran. Te enote so kot 3. bataljon postale eno od jeder Slovenskega domobranstva. Konec 
leta 1943 je bil premeščen v Ljubljano in deloval kot zvezni častnik med domobranskim in nemškim 
štabom. Poleti 1944 je postal poveljnik udarnega bataljona na Rakeku. Januarja 1945 je bil povišan 
v majorja. Ob koncu vojne se je z bataljonom umaknil na Koroško in 11. 5. sodeloval pri razbitju par-
tizanske zapore pri Borovljah. V Argentini je služboval kot višji uradnik v tekstilni tovarni v Ciudadeli. 
(Enciklopedija Slovenije, 10 (Ljubljana, 1996), 301).

13 ARS, AS 1877, šk. 17, 18, Ukaz OŠ SD, št. 4061, 5. 7. 1944 ter dokument brez glave in naslovnik: Pregled 
posadnih čet in Grupacija in Udarni bataljoni Slovenskega domobranstva po 20. 4. 1944.

14 Prav tam.
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višjih podčastnikov 528 in domobrancev (vojakov) 7489.15 
Proti koncu vojne so nadrejeni v enotah Slovenskega domobranstva opa-

zili naslednje stanje:
1.  Pri posameznikih ni bilo več opaziti navdušenja, ki je vedno odlikovalo 

Slovensko domobranstvo. Vzroki za to so bili predvsem pomanjkljiva 
hrana, slaba obutev, nezadostna oborožitev, mraz in premalo dopustov.

2.  S strani posameznikov je bilo opaziti veliko nergaštva in kritiziranja 
odredb in povelj, čemur je bil vzrok pomanjkanje discipline in namer-
no rušenje notranje povezanosti enote po navodilih sovražnika.

3. Naveličanost vojaške službe.
4.  Nekaterim enotam, predvsem tistim, ki že dalj časa niso bile v boju, je 

manjkala razgibanost in iniciativa, bile so kot mrtve in so mehanično 
opravljale svoje dolžnosti.

5.  Posamezne enote niso bile homogene, ampak so se delile na posame-
zne skupine. Vzrok temu je bilo različno politično prepričanje, osebna 
sovraštva, ki so izhajala še iz civilnega življenja, nezaupanje in poklicne 
razlike.

6.  Lokalni patriotizem posameznikov in celih enot. Pri tem je bilo dobro, 
da skrbijo za dom in svojce, slabo pa to, da niso razumeli splošnih 
potreb in nalog.

7.  Razne skrivne govorice in vesti sovražnih krogov so slabo vplivale na 
posameznike, tudi če so vedeli, od kot izvirajo. Posledica česar je bila 
malodušnost, "idejna neprekaljenost" in lahkovernost.

Poveljniki so morali točke v dopisu, ki jim sledi njihova zelo obširna obra-
zložitev, najprej sami proučiti, posebej tiste dele oziroma pojave, ki so bili priso-
tni v enoti, ki ji je poveljeval, in jih nato v obliki predavanj posredovati moštvu.16 

Motivirati pripadnike je bilo tako eno glavnih vodil vodstva. To so posku-
šali doseči s prisego konec januarja 1945 in povišanji v činu. Kakor je razvidno 
iz povelja Generalnega inšpektorja Slovenskega domobranstva številka 1/1, 2. 
januarja 1945, ki prenaša ukaz generala Rösenerja o napredovanju častnikov 
in podčastnikov Slovenskega domobranstva, je bilo povišanje domobranskih 
podčastnikov in častnikov v pristojnosti Nemcev. S tem ukazom je bilo v čin 
poročnika povišanih 29 podčastnikov, v čin narednika pa 31 domobrancev in 
kaplarjev.17 

15 ARS, AS 1877, šk. 17, 18, Dopis OŠ SD, št. 2387, 12. 4. 1944.
16 ARS, AS 1877, šk. 17, Dopis OŠSD, Zadržanje moštva v raznih edinicah, zaupna številka 546, Ljubljana, 

1. 3. 1945.
17 ARS, AS 1877, šk. 16, Povelje Generalnega inšpektorja Slovenskega domobranstva številka 1/1, 2. 1. 

1945. 
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To potrjujeta tudi zaupna ukaza Organizacijskega štaba Slovenskega domo-
branstva številka 12, 30. aprila 1945, in številka 14, 1. maja 1945, ki prenašata 
povelje Višjega SS in policijskega vodje v vojnem okrožju XVIII., ki ob "Dnevu 
narodnega dela", z veljavnostjo od 1. maja 1945, povišuje v čin majorja 2 častni-
ka in čin poročnika 8 podčastnikov Slovenskega domobranstva, v čin višjega 
narednika 2, v čin narednika 6, v čin pod narednika 4 in v čin kaplarja 10 pripa-
dnikov Slovenskega domobranstva.18

Po drugi strani pa so v Slovenskem domobranstvu organizirali tudi vrsto 
radiotelegrafskih tečajev, ki jih je vodil stotnik Josip Kuhar. Domobranskim 
enotam so v strogi tajnosti razdelili radijske oddajnike: v Polhovem Gradcu, na 
Vrhniki, Rakeku, v Logatcu, v Velikih Laščah, Št. Vidu pri Stični, Novem mestu, 
na Škofljici in v Št. Joštu pri Vrhniki. Oddajniki naj bi služili jugoslovanski vojski, 
brž ko so se enote priključile zaveznikom. Nemci so to zaslutili in jih pričeli 
iskati v široko zasnovani akciji.19

Tako po poročilu iz Vrhnike z dne 19. januarja 1945 je 16. in 17. januarja 
Gestapo zaprl sledeče domobrance z Vrhniške skupine: Ahlina iz 44. čete Rovte, 
Raznožnika in Golobiča iz Logatca, Podrebrška iz Hotedrščice ter narednika 
Vatovca iz štaba Šolske skupine. Zaprli so jih v zvezi z odkritjem radio oddajne 
postaje, ki jo je organiziral stotnik Kuhar nekje na Dolenjskem, ki je po odkri-
tju te pobegnil. Prav tako pa Nemci pokvarjeno radio oddajno postajo, ki je 
delovala v krogu 10 km, odkrili v Logatcu. Vsi so bili člani bele garde in v zvezi s 
podpolkovnikom Peterlinom. O Peterlinovi aretaciji je zapisano, da je Gestapo 
obkolil hišo za Bežigradom, v kateri je stanoval Peterlin, onemogočil policaju, 
ki je stražil hišo, da sproži alarm in ga izolirali. Peterlin jim je odprl v sami piža-
mi, na kar so ga takega odvlekli v avto in mu obleko prinesli kasneje. V zaporu 
v Ljubljani je hrano lahko dobival od doma, lahko je bral časopise, pogovarjati 
pa se ni smel z nikomer.20 

V rokopisnih dokumentih pod skupnim naslovom Govorice so med dru-
gimi tudi zapisi o aretaciji podpolkovnika Peterlina in njegovih ljudi, in sicer:

V dokumentu z dne 11. januarja 1945 je zapisano: "Podpolkovnika Peterli-
na so zaprli zato, ker je poslal na Gorenjsko k domobrancem oficirje in podofi-
cirje iz Ljubljane in so vsi ti ušli k ilegali k četnikom."21

V dokumentu z dne 13. januarja pa: "Nemci so v Novem mestu ujeli pobe-
glega domobranskega stotnika Kuharja in ga tako pretepli, da je umrl. Prav 
močno so pretepli tudi podpolkovnika Peterlina, ki so ga pa sedaj izpustili iz 

18 ARS, AS 1877, šk. 16, Zaupni ukaz Organizacijskega štaba Slovenskega domobranstva številka 12, 30. 
4. 1945 in številka 14, 1. 5. 1945. 

19 ARS, AS 1912, šk. 115, Poročilo iz Vrhnike z dne 19. 1. 1945.
20 Prav tam.
21 ARS, AS 1912, šk. 115, Govorice, 11. 1.
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zapora."22

Nato pa v Govoricah z dne 17. januarja: "Peterlin in ostali naj bi bili aretirani 
zato ker so prišli k njim na pogajanja neki Angleži v domobranskih uniformah 
in so potem spet odšli. Pravijo, da so zato tudi bombardirali Ljubljano."23

Zadnji dokument v katerem je zapis o tem primeru pa je z dne 3. marca 
1945: "Četniki so v Hrušici osvobodili iz vlaka, ki je zaradi bombandiranja stal 
brez nemške straže Ilovarja, Peterlina in Križa."24

Zaradi vpliva in položaja, ki ga je imel Peterlin v Slovenskem domobran-
stvu, ter zaradi vse bolj negotovega vojaško-političnega položaja je bil Rupnik, 
v kolikor je želel ohraniti svoj in položaj domobranstva v obliki in formaciji, ki 
je bila določena ob ustanovitvi, prisiljen reagirati in to na njegov tipični način: 
z grožnjami in neomajno vero v nemško zmago. Tako je dne 9. januarja 1945 
izdal povelje številka 5, ki so ga brali pred enotami Slovenskega domobranstva, 
v katerem je med drugim zapisano: 

… sedaj se je izkazalo, da je bilo tudi med pripadniki Slovenskega domobranstva 
nekaj elementov, ki niso hoteli poslušati mojih nasvetov in zapovedi, ampak so 
se dali zapeljati od nekaterih koristolovskih politikov, /…/ ti elementi so morali 
vedeti, da nemške oblasti, ki so nam domobranstvo omogočile, ne bodo mirno 

22 ARS, AS 1912, šk. 115, Govorice, 13. 1.
23 ARS, AS 1912, šk. 115, Govorice, 17. 1. 
24 ARS, AS 1912, šk. 115, Govorice, 3. 3.

Domobranska enota (Muzej novejše zgodovine Slovenije; images.search.yahoo.com)
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trpele, da bi se v domobranstvu organizirala zarota proti njim.25 

Tako moremo pri Peterlinu in njegovem krogu znotraj Slovenskega domo-
branstva in legije razlikovati med zmago protikomunistične strani in med vero 
v nemško zmago. Rupnik in njegov zet in tajnik Kociper nikakor nista bila Slo-
vensko domobranstvo. Domobranski častniki pa so verjeli v svojo vojaško pre-
moč, v primerjavi s partizani, vendar ne nujno v nemško zmago. Utopično ali 
ne, pričakovali so invazijo zaveznikov in tedaj so se jim želeli priključiti.26

Peterlin je bil po dveh mesecih zapora poslan v Dachau. Po koncu vojne 
ga je Jugoslovanski nacionalni komite v Dachauu prijel in ga proti njegovi volji 
poslal nazaj v Jugoslavijo. V tako imenovanem božičnem procesu, 26. novem-
bra do 23. decembra 1945 v Ljubljani, je bil kot eden od organizatorjev domo-
branstva obtožen kolaboracionizma in narodnega izdajstva ter obsojen na 
smrt z obešanjem ter 24. aprila 1946 justificiran.27

Tako moramo v Slovenskem domobranstvu razlikovati med vero v zmago 
protikomunistične strani in med vero v nemško zmago. Rupnik, ki je v letu 
1945 aktivno posegel v delovanje domobranstva, in njegov zet in tajnik Koci-
per nikakor nista bila Slovensko domobranstvo. Domobranski častniki so ver-
jeli v svojo vojaško premoč v primerjavi s partizani, vendar ne nujno v nemško 
zmago. Utopično ali ne, pričakovali so invazijo zaveznikov in tedaj so se jim 
želeli priključiti. Prav tako pa je bila velika večina njih o ustanovitvi Slovenske 
narodne vojske seznanjena šele na Koroškem.

* * *

In za konec vprašanje s poskusom odgovora. Zakaj je v Sloveniji prišlo do tako 
radikalnega obračuna z domačimi nasprotniki, ki nima primerjave drugod v 
Evropi? 

Od 13.300 vrnjenih in ujetih naj bi jih bilo pobitih 11.750. Drugim ujetni-
kom in zapornikom so sodila vojaška sodišča, obsojeni na zaporne kazni so bili 
v večini izpuščeni ob amnestiji, nekatere pa so oblasti hranile za razne procese. 
Med njimi so bili tudi domobranski častniki. Tako sta bila na primer vodilna 
domobranska častnika, ki ju je Gestapo poslal v Dachau, po vojni pa prisilno 
vrnjena v Ljubljano, Ernest Peterlin in Ladislav Križ, obsojena na smrt, na drugi 
strani pa Maks Kunstelj, poveljnik domobranskega bataljona in polka Sloven-

25 ARS, AS 1877, šk. 16, Povelje številka 5 generalnega inšpektorja Slovenskega domobranstva št. 4/1, 9. 
1. 1945.

26 Tamara Griesser-Pečar, Razdvojeni narod (Ljubljana, 2004), 102.
27 ARS, AS 1931, šk. 534, Božični proces.
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ske narodne vojske, ki je uspel pobegniti iz transporta in jeseni ponovno ujet pri 
Litiji, na eno leto zapora. Do tega je lahko prišlo samo v ozračju razrednega in 
ideološkega sovraštva, v razmerah pristne revolucije, torej po koncu državljan-
ske vojne. Državljanske vojne, ki se je dogajala v pogojih sovražne okupacije 
ter svetovne vojne. Čeprav nasprotujoči se strani vojne nista poimenovali drža-
vljanska, sta živeli in delovali z njo in državljanske vojne se že od nekdaj konču-
jejo v krvi. Pri obračunu z vrnjenimi domobranci in pri vseh ostalih obračunih 
je šlo predvsem za radikalno odstranitev dejanskih, potencialnih ali namišlje-
nih nasprotnikov, za enostavno rešitev, ki ni predvidevala oziroma zahtevala 
ugotavljanja individualne krivde in tudi ne sodnih postopkov, je pa vsem osta-
lim vlila strah v kosti ter s tem pripomogla k utrditvi komunistične diktature. 

Ni mogoče zanikati etične motiviranosti komunistične ideologije. Cilji, ki jih je 
imela pred seboj, so bili etični – ustvarjenje boljšega človeka in boljše družbe. A 
ciljev, ki jih je hotel doseči, komunizem ni uresničeval etično in jih tudi ni mislil 
etično dosledno. Temeljno protislovje komunizma je v prepričanju, da je mogoče 
etične cilje uresničevati neetično, z nasiljem. S tem se je komunistična morala 
ločila od tradicionalne skupne morale. Misel, da je etične ideale dovoljeno dose-
gati neetično, razvrednoti etične ideale v samem temelju in jih – kakor se to kaže 
v komunizmu – spremeni v nekaj demoničnega in monstruoznega, kar v podobi 
dobrega prinaša zlo. O tem govori pregovor, ki se v latinščini glasi Corruptio opti 
mi pessima in sporoča, da je najslabše takrat, ko se spridi najboljše.28

28 Robert Petkovšek, "Demonično nasilje, laž in resnica", Bogoslovni vestnik 75 (2015) št. 2, str. 247. 
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Tomaž Kladnik

THE SLOVENE HOME GUARD IN 1945

SUMMARY

The Slovene Home Guard, a numerically strong formation of 9213 men by 
March 1944, with a strong command of 263 officers, 930 non-commissioned 
officers, and 528 senior non-commissioned officers was a respectable military 
force whose main task was, together with German police units, to maintain 
order and security in the Ljubljana Province. The basis for the development 
of the formation had been, indeed, the former, disbanded units of the Villa-
ge Guard, but because of the changing political and military situation in the 
area, the Slovene Home Guard began to change its formation rapidly: the once 
defensive police units, situated in military outposts, evolved into predomi-
nantly offensive military formations of fast moving shock battalions. The fact 
that they were controlled by the German police and later military comman-
ders prevented them from executing autonomous military operations against 
the partisan units. The Slovene Home Guard, when combating the partisans, 
did therefore not operate autonomously in most cases, since the battle plans 
were prepared in the German organizational headquarters; the Home Guard 
organizational headquarters and its units mainly only carried them out. What 
is more, even in individual units of the Slovene Home Guard, initially compani-
es, then battalions, German non-commissioned officers or officers were placed 
to supervise the functioning of the Home Guard officers’ corps. In some cases, 
they even had the right to veto the execution of commands, issued by senior 
Slovene Home Guard officers. On the other hand, the supply of arms, ammu-
nition and equipment came mostly from German warehouses. The thorough 
German control over the units of the Slovene Home Guard was, in addition 
to being of practical military importance (the destruction or at least limitati-
on of the operation of the partisan army), also of political importance, since 
it prevented any unpleasant surprise caused by the Home Guard units either 
in separate, uncoordinated actions against the partisans, or against the Ger-
mans themselves. The fundamental motto of the operation of members of the 
Slovene Home Guard is reflected in the slogan "For God, the nation, and the 
homeland", where "homeland" represented the notion of   the anti-Communist, 
counter-revolutionary, bourgeois camp, who perceived the cooperation with 
the occupier only as a form of tactical collaboration, since their main opponent 
remained Communism, specifically the partisan movement under the leader-
ship of the Communist Party of Slovenia.
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Zadrževanje odkritega prehoda k revoluciji v razmerah okupacije in 
osvobodilnega boja 

Revolucionarni prevzem oblasti je bil nedvomno strateški cilj Komunistične 
partije Slovenije (KPS) od trenutka, ko je organizirala odpor proti okupatorju 
in obenem tudi prevzela vodstvo odpora. Že razredno obarvane izjave nepo-
sredno po okupaciji (npr. v Geslih našega osvobodilnega boja), vendar še pred 
pričetkom oboroženega upora, so nakazovale, da so komunisti ocenjevali oku-
pacijo kot priložnost za izvedbo revolucije in obračun s predvojnim režimom.1 
Revolucionarno usmeritev je nato neposredno potrdilo odkrito vnašanje revo-
lucionarnih prvin v osvobodilni boj oziroma v značaj oblasti v času prehajanja 
v t. i. drugo fazo revolucije (ali "oktobrsko" fazo revolucije) spomladi in poleti 
1942 v Ljubljanski pokrajini, ko so partizanske enote nadzorovale kar dve tre-
tjini ozemlja, s katerega so izrinile italijanskega okupatorja.2 Ob tem je treba 
opozoriti, da so bili podobni pojavi revolucionarnega zaostrovanja prisotni 
tudi na nekaterih drugih jugoslovanskih območjih, kar govori o širše prisotni 
tovrstni usmeritvi v centralizirani in monolitni Komunistični partiji Jugoslavije 
(KPJ), katere sestavni del je bila tudi KPS.3

Zunanji in notranjepolitični oziri ter napotila Moskve so radikalno revo-
lucionarnost komunistov zatem umirili. KPJ/KPS je namreč morala sprejeti 
koncept zadrževanja odkritega prehoda k revoluciji in pohoda na oblast med 
okupacijo. To je posledično pomenilo odlašati revolucijo na povojni čas, med 
okupacijo pa vztrajati na t. i. narodnoosvobodilnih pozicijah, tj. na protifašiz-
mu in odporu proti okupatorju, v tem okviru pa skladno z avantgardistično 
samoutemeljenostjo4 uveljavljati dejansko vodilno oziroma monopolno vlogo 
partije v odporniškem gibanju in si na tej osnovi ustvariti zanesljivo izhodišče 
za dokončno izvedbo revolucionarnega projekta po končani vojni.5 Takšna 
usmeritev je vsebovala instrumentalizacijo osvobodilnega boja v revolucio-
narne namene, oziroma je bila narodna osvoboditev komunistom pomembno 

1 Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 1 (Ljubljana, 1962), dok. 10.
2 Vida Deželak Barič, "Odkrito vnašanje revolucionarnih prvin v osvobodilni boj", v: Neven Borak et 

al., Slovenska novejša zgodovina : od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja 
Republike Slovenije 1848–1992, ur. Jasna Fischer et al. (Ljubljana, 2005), str. 633, 634.

3 Rasim Hurem, Kriza narodnooslobodilačkog pokreta u Bosni i Hercegovini krajem 1941. i početkom 
1942. godine (Sarajevo, 1972); Branko Petranović, Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslaviji (1941–
1945), 1. knjiga (Beograd, 1983), str. 313–340.

4 Več o komunističnem avantgardizmu glej v: Spomenka Hribar, Dolomitska izjava (Ljubljana, 1991), 
str. 20–49 (dalje: Hribar, Dolomitska izjava).

5 Janko Pleterski, "Problemi součinkovanja narodne in socialne revolucije v nastopu Osvobodilne fron-
te in pojav antikomunizma", v: Slovenski upor 1941 : Osvobodilna fronta slovenskega naroda pred pol 
stoletja : zbornik referatov na znanstvenem posvetu v dneh 23. in 24. maja 1991 v Ljubljani, ur. Ferdo 
Gestrin, Bogo Grafenauer, Janko Pleterski (Ljubljana, 1991), str. 229, 230. 
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taktično sredstvo za prodor na oblast.6 
Edvard Kardelj, član politbiroja centralnega komiteja KPJ, eden najvplivnej-

ših politikov v jugoslovanskem partijskem vodstvu in glavni ideolog slovenske 
ter jugoslovanske komunistične partije,7 je v partijski šoli centralnega komiteja 
KPS v začetku leta 1944, ko je predaval o strategiji in taktiki komunistične par-
tije, udeležencem partijskega tečaja razlagal, da se je v Jugoslaviji revolucija pri-
čela s trenutkom, "ko smo prijeli za puško in pričeli z združevanjem elementov, 
ki bodo šli zvesto s proletariatom" in da je zmaga revolucije dobljena z več tak-
tičnimi uspehi, ne pa z enkratno bitko. Do takrat doseženo stopnjo revolucije 
je Kardelj ocenil kot stopnjo buržoazno demokratične revolucije, v kateri pa 
komunistična stranka zavzema položaje, ki ji bodo v prihodnje omogočili pre-
hod v proletarsko revolucijo.8 Dopuščal je, da bo ta prehod lahko potekal tudi 
po reformni poti. Revolucijo je opredelil kot proces, ki jo v razmerah okupacije 
bistveno določuje osvobodilni boj, v katerem pa si mora proletariat (dejansko 
komunistična partija kot avantgarda delavskega razreda) zagotoviti vodilno 
vlogo in si s tem ustvariti zanesljivo izhodišče za dokončno izvedbo revolucije 

6 France Bučar, Usodne odločitve (Ljubljana, 1988), str. 42.
7 Božo Repe, Rdeča Slovenija (Ljubljana, 2003), str. 225–228, 238 (dalje: Repe, Rdeča Slovenija).
8 O vprašanju t. i. dveh faz revolucije glej op. 3 in 5 ter Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije (Ljubljana, 

1986), str. 189–195.

Edvard Kardelj v družbi s Francem Rozmanom in Borisom Kraigherjem v Kočevskem Rogu 1944 (Muzej 
novejše zgodovine Slovenije)
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in prevzema oblasti po končani vojni. Ob tem je še opozoril, kako je za komuni-
ste izjemno pomembno, da bodo svoj nastop proti domačim nasprotnikom, s 
ciljem njihovega razbitja, tudi v bodoče utemeljevali na narodnoosvobodilni in 
ne na razredni podlagi.9 Slednji poudarek je vsekakor simptomatičen, saj govori 
o stalno prisotni potrebi brzdanja revolucionarne vneme pri komunistih. 

Na vprašanje značaja in časovne določitve posameznih faz revolucije 
je ob zaključku vojne na ustanovnem kongresu Komunistične partije Srbi-
je maja 1945, odgovoril sekretar centralnega komiteja KPJ Josip Broz Tito. Ta 
je še poleti 1944 za zunanje politične potrebe zatrjeval Churchillu, da njegov 
namen ni uvedba komunizma, saj morajo po vojni vse evropske države imeti 
demokratične sisteme in Jugoslavija glede tega ne sme biti izjema.10 Na kon-
gresu srbske partije pa je na razširjeno mnenje med komunisti, da bo sedaj ob 
koncu vojne nastopila t. i. druga etapa, odgovoril, da jugoslovanska komuni-
stična partija na neopazen način v drugo etapo že stopa. Tudi on je poudaril, 
da v revolucionarnem procesu ni treba pričakovati ostrega preloma ("da se čez 
noč uresniči komunizem"), ker bo partija uresničila svoj cilj po poteh, ki jih je 
določilo dejstvo osvobodilne vojne, zaradi česar niso jasno opredeljene etape 
buržoazno demokratične in proletarske revolucije. Glede na pogovor, ki ga je 
o tem vprašanju imel s Stalinom, to tudi naj ne bi bilo v ničemer v nasprotju z 
leninističnimi načeli.11

V skladu z navedenimi usmeritvami so bili komunisti iz taktičnih razlogov 
prisiljeni do konca vojne voditi skrbno odmerjeno popularizacijo svoje stranke, 
da ne bi ljudi, ki so bili večinoma če že ne nasprotni pa vsaj zadržani do komu-
nizma, odbijali od osvobodilnega gibanja. Zato so stranko, kolikor so v javnosti 
o njej govorili, predstavljali predvsem kot nacionalno politični subjekt z naj-
več zaslugami pri organiziranju in vodenju odpora proti okupatorju, stranko, ki 
deluje izključno v korist naroda. Zagotavljali so strankino iskreno privrženost 
narodnoosvobodilnim ciljem, zanikovali razredni značaj odpora in tako sku-
šali odgovarjati na očitke protirevolucionarne strani o komunističnih ciljih OF, 
ob tem pa neprenehoma pozivali na narodno enotnost. Brošura Komunistična 
partija v narodnoosvobodilni borbi, ki so jo izdali jeseni 1944 na Štajerskem, 
npr. zatrjuje: "Komunistična Partija je postala tekom te borbe resnično naro-
dna Partija, slovenski komunist pa najpopolnejši lik prekaljenega, zavednega in 
borbenega rodoljuba.", ali "Komunistična Partija je postala v teku sedanje osvo-

9 Vida Deželak Barič, "Narodnoosvobodilni boj kot priložnost za izvedbo revolucionarnih ciljev", 
Prispevki za novejšo zgodovino 35, št. 1–2 (1995), str. 148, 149.

10 Tito–Churchill : strogo tajno : zbornik britanskih dokumentov 28. maja 1943–21. maja 1945, zbral in 
uredil Dušan Biber (Zagreb–Ljubljana, 1981), str. 276, 277.

11 Josip Broz Tito, Sabrana djela, 28. knjiga (Beograd, 1988), Govor v Beogradu 12. maja 1945 na usta-
novnem kongresu KP Srbije, str. 33.
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bodilne borbe resnično narodna Partija, zato so njeni cilji – narodni cilji, njene 
koristi – narodne koristi in njeni sovražniki – narodni sovražniki."12 Pri tem pa 
je treba opozoriti, da se je z izrazom narodni velikokrat manipuliralo v pomen-
skem smislu ljudski. Gre za t. i. dvotirno terminologijo, ko so se za isto stvar 
uporabljali različni izrazi, odvisno od tega, kdaj in na koga se je partija obračala. 

V vrstah KPS je večkrat prihajala do izraza razpetost zaradi taktike, ki naj 
bi osvobodilnemu gibanju na eni strani zagotavljala širino ter množičnost, na 
drugi strani pa to naj ne bi vodilo v politično popuščanje in s tem v strateško 
slabitev ali oteževanje bodočega strankinega položaja in izhodišča pri pre-
vzemu oblasti. Tako je npr. sekretar centralnega komiteja KPS Franc Leskošek 
udeležencem partijske konference v Semiču maja 1944 naročal, da je potrebno 
partijo dvigniti "na stopnjo duše vsega gibanja v svojem kraju, na stopnjo tiste-
ga osnovnega gibala, ki daje ton in iniciativo za delo" in obenem opozarjal, da 
"vodilna vloga Partije ne sme razkrajati našega širokega osvobodilnega gibanja, 
ampak obratno, mora vplivati v smislu še večje enotnosti vseh pozitivnih sil 
našega naroda in še večje njihove aktivizacije".13 

V letu 1944 je KPS kot sestavni del enotne, centralizirane in monolitne KPJ 
obvladovala celotno partizansko gibanje in se načrtno pripravljala na revolu-
cionarni prevzem oblasti po končani vojni. Iz taktičnih razlogov o revoluciji 
javno ni govorila in je revolucionarno vsebino svoje politične usmeritve pre-
krivala z izrazi ljudska demokracija, pristna ljudska demokracija, nova demo-
kracija, pridobitve narodnoosvobodilnega boja itd.14 Drugače je bilo v internem 
partijskem krogu, kjer se je o revoluciji seveda govorilo odkrito. Marca 1945 so 
npr. v slovenskem partijskem vodstvu ugotavljali, da se revolucija v Jugoslaviji 
odvija z vso silo, da proces revolucije zahteva zmago, da je Sovjetska zveza edini 
prijatelj in zaščitnik, vendar je potrebno voditi pravilno politiko tudi do zaho-
dnih zaveznikov, čeprav Angleži izsiljujejo in bodo tudi v bodoče izkoriščali 
gospodarske težave ter se poskušali povsod vmešavati; zato je potreben "trajen 
proces za izvedbo demo/kratične/ revol/ucije/".15

Pozicije slovenskih komunistov v odporniškem gibanju so bile leta 1944 
trdne in zavarovane. Na političnem področju si je KPS namreč že s sprejetjem 
Dolomitske izjave marca 1943, s katero sta se krščanskosocialistična in sokolska 

12 Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), AS 1887 Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, t. e. 5, Vinko 
Hafner, Komunistična partija v narodnoosvobodilni borbi. Izdala Agitacijsko-propagandna komisija 
pri Oblastnem komiteju KPS za Štajersko, september 1944, sig. 209, str. 15, 22.

13 ARS, AS 1487 Centralni komite KPS 1941–1945 (dalje: AS 1487 CK KPS), t. e. 2, referat Franca Leskoška 
na partijski konferenci partijskih organizacij iz Ljubljanske pokrajine v Semiču 28. in 29. maja 1944, a. 
e. 62.

14 Jera Vodušek-Starič, "Politika in politično izrazoslovje ob koncu druge svetovne vojne", v: Celjski zbor-
nik : 1994 (Celje, 1994), str. 273, 275.

15 Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja na Slovenskem (dalje: Dokumenti 
organov in organizacij), knjiga 11 (Ljubljana, 2012), dok. 45.
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skupina – poleg komunistov temeljni skupini v Osvobodilni fronti slovenskega 
naroda (OF) – odrekli nadaljnjemu snovanju lastnih organizacij, pridobila ob 
dejansko že uveljavljenem tudi formalno priznano prvenstvo v odporniškem 
gibanju in si utrla pot k političnemu monizmu pod partijsko zastavo.16 Popoln 
monopol na političnem področju ji je v nadaljnjem razvoju omogočal učin-
kovito in neovirano poseganje v proces snovanja nove, t. i. ljudske oblasti in 
države. Kot dotlej, je KPS tudi v zaključnem obdobju okupacije delovala izrazito 
dvosmerno. Na zunaj je vztrajala na narodnoosvobodilnih pozicijah in skladno 
s tem krepila odporništvo v njegovi vojaški in politični komponenti. Koncept 
zadrževanja odkritega prehoda k revoluciji je ohranjal enotnost in krepil moč 
odporništva, pomembno pa se je obrestoval tudi na področju mednarodnega 
uveljavljanja jugoslovanskega odporništva kot celote. Hkrati je KPS načrtno 
krepila lastne vrste v organizacijskem in politično ideološkem pogledu, torej 
je delovala izrazito v lastno korist, in se tudi s te strani pripravljala na prevzem 
oblasti. 

V primerjavi s predvojnim stanjem, ki ga je označevala kar dvajsetletna 
izključenost komunistov iz javnega življenja oziroma potisnjenost v ilegalo, 
je KPS v času druge svetovne vojne uspela v političnem območju odporništva 
legalizirati svoj položaj in je postala relativno številčno močna organizacija. 
Zlasti se je okrepila v letih 1943 in 1944 in je pred koncem vojne na terenu 
ter v partizanski vojski razpolagala z okoli 12.000 člani. S tem je glede na sta-
nje ob začetku okupacije svoje članstvo kljub velikim izgubam, ki jih je utrpela 
zaradi vodstvene vloge v organiziranju zgodnjega in neprekinjenega odpora, 
desetkratno okrepila.17 Z načrtnim razporejanjem svojih članov je KPS že pred 
koncem vojne bolj ali manj sistematično vzpostavila mrežo svojih organizacij 
na celotnem etničnem ozemlju, tudi med Slovenci, ki so po prvi svetovni vojni 
ostali v Avstriji in Italiji, da bi z vzpodbujanjem odpora tudi na teh območjih 
uresničila eno izmed temeljnih točk programa OF, tj. združitev vseh Slovencev, 
pri tem pa je bil opazen tudi interes jugoslovanskih komunistov za širitev revo-
lucije v sosednje države, saj se je samozavestno poudarjalo, da jugoslovanska 
komunistična stranka, ki je v domovini dosegla status "KP naroda – države", 
ni odgovorna samo za usodo narodov Jugoslavije, ampak tudi za narode sose-
dnjih držav in je poklicana, "da ustvari žarišče in privlačno silo za vse narode 

16 Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 6 (Ljubljana, 1981), dok. 3; Bojan Godeša, Slovensko 
nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno (Ljubljana, 2006), str. 65–125; Hribar, Dolomitska 
izjava, str. 115–134.

17 Vida Deželak Barič, Organizacijsko vprašanje Komunistične partije Slovenije 1941–1945 : doktorska 
disertacija (Ljubljana, 1999), str. 453.
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Evrope".18 
Čeprav že precej številčna, pa je KPS ostajala med vojno in tudi neposredno 

po njej še vedno izrazito kadrovska partija. Množica politično neizkušenih in 
ideološko neizobraženih novih članov, ki v obdobju okupacije v komunistično 
stranko niso stopali samo iz socialnih oziroma izrecno revolucionarnih ampak 
tudi iz narodnoosvobodilnih pobud, je predstavljala pri načinu izvajanja revo-
lucije oziroma vodenju strategije in taktike precejšnjo težavo. Zato je bil zelo 
pomemben del partijskega življenja politična in ideološka vzgoja članstva in 
še izrecno usposabljanje kadra v partijskih šolah in tečajih, ki so jih leta 1944 
organizirali na vseh nivojih: od centralnega, pokrajinskih, okrožnih do okraj-
nih komitejev KPS in po partizanskih enotah. Med študijskim gradivom so bili 
nepogrešljivi Zgodovina VKP(b), Stalinova Vprašanja leninizma, Leninova dela 
itd.19 Med Leninovimi deli je bila tudi knjiga z naslovom Država in revolucija, ki 
jo je Lenin napisal tik pred boljševiškim prevzemom oblasti oziroma oktobrsko 
revolucijo leta 1917. V njej je na podlagi pogledov Marxa in Engelsa utemeljeval 
revolucijo kot nasilno dejanje, kot dejanje, ki poraja strah, kar da je neizogiben 
pogoj proletarske delavske strategije, s katero naj si delavstvo prilasti oblast. 
Med drugim pravi:

Revolucija je gotovo najbolj avtoritativna stvar na svetu, je dejanje, s katerim del 
prebivalstva vsili svojo voljo drugemu delu s puškami, bajoneti in topovi, torej s 
samimi zelo avtoritativnimi sredstvi. In če zmagovita stranka noče, da bi bil njen 
boj zastonj, mora svoje gospostvo uveljaviti s strahom, s katerim njeno orožje 
navdaja reakcionarje.20 

Predvsem je bilo po besedah člana politbiroja centralnega komiteja KPS 
Mihe Marinka novembra 1944 potrebno partijo postaviti na tako trdno osnovo, 

da ne more biti partijskega aktivista, ki ne bi slepo izvrševal vsa navodila 
političnega vodstva, ki je take kvalitete, da se mu lahko zaupa, čeprav jih ne bi 
razumel. Razumeti moramo, da so odloki naših vodilnih organov od AVNOJ-a, 
NKOJ-a in SNOS-a taki, da se jih mora smatrati kot direktive KPJ, ker to je ustvar-

18 Vida Deželak Barič, Pokrajinske konference Komunistične partije Slovenije na Primorskem 1942–1944 
(Ljubljana, 2001), Viri št. 16, dok. 8, str. 104 (dalje: Deželak Barič, Pokrajinske konference Komunistične 
partije Slovenije na Primorskem). 

19 Vida Deželak Barič, "Partijsko šolstvo med narodnoosvobodilnim bojem v Sloveniji", v: Prosveta i škol-
stvo u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji naroda i narodnosti Jugoslavije, ur. Čedomir Popov 
(Novi Sad, 1984), str. 505–516.

20 Vladimir Iljič Lenin, Država in revolucija (Ljubljana, 1972), str. 57. Navedeno knjigo je že pred vojno v 
slovenščino prevedel France Klopčič in jo je leta 1934 izdala Založniška zadruga inozemskih delavcev 
v ZSSR v Moskvi.
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jeno z dejansko vodilno vlogo Partije. Z modrostjo in znanostjo KPJ se je obvla-
dovalo delo z ljudmi najboljših kvalitet.21

Med številnimi direktivami, ki jih je vodstvo partije naslavljalo na partijske 
organizacije v zaključnem obdobju vojne, da bi zagotavljalo izvajanje spreje-
tih usmeritev, maksimalno delavnost in vzdrževanje vodilne vloge partije, velja 
izpostaviti okrožnico iz oktobra 1944, ki je bila strogo obvezno študijsko gra-
divo. V njej je centralni komite KPS opredelil glavne naloge, ki čakajo partijsko 
organizacijo v zvezi s pričakovano "zmago nad okupatorjem in njegovimi izda-
jalskimi pomagači, ter z začetkom vsenarodne bitke za zavarovanje pridobi-
tev tri in polletne borbe proti vsakomur, ki bi jih hotel ogrožati…". Med glavne 
naloge je uvrstil prakticiranje rednega partijskega življenja ter izobraževanja, 
širjenje političnih in oblastnih organizacij na terenu in zagotavljanje vpliva 
oziroma uresničevanje ustreznih usmeritev v njih, izvajanje čim bolj množične 
mobilizacije v partizansko vojsko. Opozoril pa je tudi na slabosti, ki jih morajo 
partijske organizacije v teh odločilnih trenutkih odpraviti. Po njegovi oceni, ki 
je sicer bila v marsičem klišejska, naj bi partijske organizacije skupno s partijski-
mi forumi ponekod prenehale biti gibalo osvobodilnega gibanja in so postale 
samozadostne, zapadale naj bi v birokratizem, se izgubljale v podrobnostih in 
ostajale brez širše perspektive. Zaradi prevladovanja profesionalnih političnih 
delavcev naj ne bi imele živega stika z množicami, posamezniki so začeli izgu-
bljati osebno skromnost in postali karieristi, v organizacijah naj bi bila prisotna 
liberalnost oziroma "nepravilna širokogrudnost", opazno naj bi bilo pomanjka-
nje notranje vzgojne kritike itd. To je bil nekakšen seznam nedopustnih napak 
in pomanjkljivosti, ki jih je bilo nujno odpraviti pred bližajočim se koncem 
vojne ter tako ustvariti discipliniran in zanesljiv partijski mehanizem, katerega 
člani se bodo zavedali, da morajo "danes kot aktivisti OF nastopati samozave-
stno tudi kot predstavniki nove zmagovite države ter z vso ostrostjo udarjati 
po narodnih izdajalcih, istočasno, ko prepričujemo in pridobivamo množice".22

Metode delovanja in temeljne usmeritve Komunistične partije 
Slovenije v zaključnem obdobju okupacije 

 
V letu 1944 je že bila vzpostavljena učinkovito delujoča in hierarhično urejena 
partijska organizacija, ki je ob izbranih metodah delovanja partiji zagotavljala 
realen vpliv v odporniškem gibanju v vseh njegovih organizacijah in ustanovah. 

21 Deželak Barič, Pokrajinske konference Komunistične partije Slovenije na Primorskem, dok. 8, str. 104.
22 ARS, AS 1487 CK KPS, t. e. 8, okrožnica centralnega komiteja KPS "O organizacijskih in kadrovskih 

vprašanjih naše Partije", oktober 1944, a. e. 238. 
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Na primer: odbore OF, zlasti na višjih ravneh, so tedaj že sestavljali pretežno 
komunisti in uveljavljal se je celo princip personalne unije, ko so bili sekretarji 
partijskih komitejev hkrati sekretarji adekvatnih odborov OF. V množični orga-
nizaciji Zveza slovenske mladine so vodstvene položaje zasedali člani Zveze 
komunistične mladine, v mladinski komunistični organizaciji pa člani KPS. Tudi 
Slovensko protifašistično žensko zvezo so vodile pretežno komunistke.23 Z orga-
niziranjem množičnih organizacij, kamor so sodili tudi sindikati, je KPS že pred 
zaključkom vojne vzpostavila mrežo tovrstnih organizacij kot svojih transmisij, 
s pomočjo katerih je načrtovala sistematično širitev svojega vpliva med prebi-
valstvom. V partizanski vojski je bila partijska organizacija sploh edina organi-
zirano delujoča politična organizacija. V vojaških enotah je bila leta 1944 v KPS 
zajeta približno četrtina moštva, če pa upoštevamo še komunistično mladino, 
je bila v komunistični organizaciji zajeta tudi do polovice moštva; komandne 
položaje pa so od ustanovitve partizanske vojske leta 1941 tako in tako zaseda-
li komunisti, ki so prek institucije političnih komisarjev hkrati izvajali celotno 
politično vzgojo v vojski.24 Partija v partizanski vojski je imela nalogo predvsem 
vzgajati člane partije v predane člane partije ter borce in skrbeti za dvig avtori-
tete vseh članov štaba.25 

Monopol je obstajal tudi na pomembnem propagandnem področju. Izje-
mno se je poudarjal pomen t. i. množičnega partijskega dela, saj ga je partija 
pojmovala kot ključ za množično širitev odporništva na političnem in voja-
škem področju, kot metodo utrjevanja lastnih pozicij, uveljavljanja ustreznih 
usmeritev in lastne zavestne avantgardnosti, boljševizma, avtoritete, kar vse 
je še posebej pridobivalo na pomenu v kontekstu priprav na prevzem oblasti 
ob bližajočem se koncu vojne, metoda "zveze z množicami" pa je bila enako 
aktualna po koncu vojne v fazi utrjevanja in varovanja oblastnih pozicij par-
tije. Komisija za agitacijo in propagando pri centralnem komiteju KPS je mdr. 
izdala publikacijo, ki govori o tozadevni izkušnji in praksi v Sovjetski zvezi.26 
Okrožnica centralnega komiteja KPJ iz začetka leta 1945 pa je takole opredelila 
vseobsežnost pomena agitacije in propagande:

23 Vida Deželak Barič, "Vloga in značaj Komunistične partije Slovenije med drugo svetovno vojno", 
v: Preteklost sodobnosti : izbrana poglavja slovenske novejše zgodovine, ur. Zdenko Čepič (Pijava 
Gorica– Ljubljana, 1999), str. 101–103. 

24 Dokumenti centralnih organa KPJ : NOR i revolucija (1941–1945), knjiga 17 (Beograd, 1986), dok. 
76, str. 280–282; Deželak Barič, Organizacijsko vprašanje Komunistične partije Slovenije 1941–1945, 
str. 422–443.

25 ARS, AS 1487 CK KPS, t. e. 8, Okrožnica centralnega komiteja KPS 25. 11. 1944 "O nekaterih slabostih 
partijskih organizacij v vojski", a. e. 244.

26 ARS, 1887 Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, t. e. 6, M. I. Kalinin, O množičnem partijskem delu, sig. 
273.
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Danes ima agitacija in propaganda ogromen pomen za zavarovanje sprovajanja 
partijske linije v življenje in v rokah naših partijskih in propagandnih ustanov se 
mora – posredno ali neposredno koncentrirati vse narodno politično, kulturno, 
prosvetno pa celo znanstveno življenje.27 

Monopolni položaj je komunistom omogočil uveljavljati revolucionarno 
usmeritev v značaju oblasti, kakršna se je udejanjala v okviru OF po prvem zase-
danju Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) kot vrhovnem pred-
stavniškem in zakonodajnem organu odporniškega gibanja februarja 1944, ko 
je pospešeno stekel proces izgradnje ljudske oblasti. Le-ta je bil usmerjen v dalj-
šo perspektivo, s ciljem zavarovanja pozicij partizanskega gibanja in prevzema 
oblasti ob koncu vojne pod komunističnim vodstvom.28 V tem okviru so bili 
pomembni še zlasti priprava upravnega aparata in načrtov za sprejem konkre-
tnih ukrepov ob prevzemu oblasti, uvajanje novega revolucionarnega pravnega 
reda in sodne veje oblasti ter ustanovitev politične policije Ozna (Oddelek za 
zaščito naroda/ljudstva). Reševanje vprašanj na omenjenih področjih je pote-
kalo v okviru smernic komunistične partije. Sodna oblast, ki je zavrnila sodno 
prakso in zakonodajo Kraljevine Jugoslavije, je legitimnost utemeljevala na 
volji ljudstva in njegove množične podpore osvobodilnemu gibanju ter se zgle-
dovala pri zakonodaji Sovjetske zveze. Pomembna naloga sodnega sistema je 
bila preprečiti in kaznovati dejanja nasprotnikov gibanja in kolaborantov, kar 
je še dodatno pospešilo diferenciacijo med Slovenci, ki so takrat vsaj na delu 
ozemlja živeli v skrajno zaostrenih medsebojnih nasprotjih oziroma razmerah 
državljanske vojne.29 

Posebnega pomena je bila ustanovitev Ozne maja 1944, v jugoslovanskem 
merilu strogo centralizirane organizacije, ki je bila skupaj z Vojsko državne var-
nosti (VDV) kot njenim oboroženim izvršnim organom neposredno podreje-
na ter odgovorna vrhovnemu poveljniku in poverjeniku za narodno obram-
bo Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije Josipu Brozu in načelniku 
jugoslovanske Ozne Aleksandru Rankoviću, sicer članu politbiroja centralnega 
komiteja KPJ. S tem je bila Ozna v izključni domeni partije in izvzeta iz sistema 
civilne oblasti. Njena osnovna dejavnost je bila poleg zaščite gibanja usmerje-
na proti nasprotnikom partizanskega gibanja in v pripravo povojnega aparata 
državne varnosti z nalogo utrjevanja nove povojne oblasti in zaščite revolucije. 
Dobila je široka pooblastila in je npr. imela pravico izgona nasprotnikov gibanja 

27 ARS, AS 1487 CK KPS, t. e. 8, centralni komite KPJ "Vsem CK-jem in PK-jem o organizacij agitacije in 
propagande" (nedatirano), a. e. 257.

28 Tone Ferenc, Ljudska oblast na Slovenskem 1941–1945, 3. knjiga (Ljubljana, 1991), str. 8–32.
29 Jera Vodušek Starič, Prevzem oblasti 1944–1946 (Ljubljana, 1992), str. 11–26 (dalje: Vodušek Starič, 

Prevzem oblasti).
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in njihovih družin ter svojcev pripadnikov domobranstva (s pravico zaplembe 
njihovega premoženja), imela je izključno pravico voditi preiskovalni posto-
pek proti t. i. narodnim sovražnikom, ki so jih obravnavala vojaška sodišča, 
nadzorovala je tuje vojaške misije itd.30 Partija je morala Ozni zagotavljati pred-
vsem kadrovsko podporo, tj. dajati na razpolago organom Ozne "sposobne in 
Partijsko trdne kadre", pristojni partijski komiteji so bili dolžni zagotavljati v 
njej redno politično ideološko delo, v podporo Ozni "razvijati v najširših mno-
žicah razumevanje za budno zasledovanje vsakega petokolonskega pojava in 
skrb za dosledno obveščanje o vseh ugotovitvah" itd. Komunistična partija pa 
ni imela pristojnosti posegati v konkretno delovanje Ozne, razpolagati z nje-
nim kadrom ali ji dajati direktive, ker so za to bili pristojni izključno nadrejeni 
organi Ozne.31 

Podobno kot je hotelo vodstvo partije pred koncem vojne vsestransko 
učvrstiti partijske vrste, si je prizadevalo, da čvrstost in enotnost okrepi tudi v 
širšem obsegu. Glede upravnega in aktivističnega kadra je potekala prava kam-
panja o boju proti birokratizmu, profesionalizmu, karierizmu in podobnim 
pojavom, ki jih je partija razglašala za nesprejemljive. Odpravljanje teh pojavov 
naj bi izčistilo kader, ga disciplinsko in v pogledu požrtvovalnosti učvrstilo, da 
bo primerno usposobljen za čas po končani vojni. Če teh pojavov ne bi odstra-
njevali, bi po Kidričevih opozorilih namesto "funkcionarjev novega kova, ljud-
skih funkcionarjev, ki so zrasli z ljudskimi množicami, ki so prežeti z vsemi kva-
litetami pravih borcev in kovačev svobodne bodočnosti", dobili aparat, ki bo 
"mrgolel od lastnosti osovraženega bivšega, protiljudskega aparata". Tak aparat 
pa bi bil "največja nevarnost za vse pridobitve, ki jih je našim narodom in ljud-
skim množicam izbojevala njihova krvava triletna borba". Vanj bi se, po Kidriču, 
ugnezdila reakcija, skušala prek njega ponovno zasesti izgubljene pozicije in 
diskreditirati demokratičnost gibanja.32 

Bolj ko se je približeval konec vojne, pogostejša so bila opozorila vodstva v 
smislu, da sedaj ne obstaja več samo vprašanje, kako izbojevati končno zmago 
nad okupatorjem, temveč tudi dolžnost, da "zavarujemo in dalje razvijamo 
demokratične sadove narodnoosvobodilne borbe, da zajamčimo, za kar je naše 
ljudstvo prelilo potoke krvi". Govorilo se je o izdajalcih in špekulantih, ki bodo 
v bodočnosti iskali novih poti, da se dokopljejo do pozicij, ki so jih izgubili, 
kar je pomenilo, da bodo skušali škodovati enotnosti OF in njeni revolucio-

30 Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 28–38; Ljuba Dornik Šubelj, Oddelek za zaščito naroda za 
Slovenijo, (Ljubljana, 1999), str. 47– 56, 219–221. 

31 ARS, AS 1487 CK KPS, t. e. 8, okrožnica CK KPS 25. 11. 1944 okrožnim, divizijskim in oblastnim komi-
tejem o oddelku za zaščito naroda, a. e. 246.

32 Boris Kidrič, Zbrano delo, 2. knjiga (Ljubljana, 1978), Boj birokratizmu, karierizmu in drugim nezdra-
vim pojavom, str. 198.
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narnosti. Poudarjala se je nujnost poglabljanja demokratične zavesti množic 
ter partizanskih borcev, kar bo poleg demokratične ljudske oblasti jamstvo za 
ohranitev in nadaljnji razvoj demokratičnih pridobitev.33 Nasploh se je precej 
govorilo o demokraciji (s pridevniki ali brez) in o pridobitvah osvobodilne-
ga gibanja, kamor se je prištevalo demokratično in federativno ureditev nove 
Jugoslavije, enakopravnost jugoslovanskih narodov in ljudsko demokracijo. 
Med pomembne pridobitve se je prištevalo seveda tudi vojsko kot garanta, da 
bo nacionalna osvoboditev prinesla delovnemu ljudstvu, tj. delavcem, kmetom 
in t. i. pošteni inteligenci, tudi demokratične in socialne pridobitve.34 S poudar-
janjem ti. ljudske-demokratičnosti OF je le-ta tudi javno postala revolucionar-
na organizacija.

V jeseni 1944 si je vodstvo gibanja prizadevalo izvesti čim popolnejšo voja-
ško mobilizacijo, kateri je bil sedaj podvržen tudi velik del aktivistov in članov 
narodnoosvobodilnih odborov, izvzeti so bili samo člani izvršnih okrožnih 
narodnoosvobodilnih odborov, tajništev OF in okrožnih komitejev partije, v 
celoti pa kader Ozne.35 Kidrič je novembra 1944 pisal, da če so bile v začetnih 
obdobjih (leta 1941 in 1942) glede takratnih nalog v prvi vrsti vendarle odločil-
ne terenske politične organizacije, je v zaključni fazi vojne (takrat se je pogosto 
govorilo o domovinski vojni) odločujoča moč partizanske vojske. To seveda ni 
pomenilo zmanjševati pomena terenskih političnih organizacij (OF ter mno-
žične, predvsem mladinske in ženske organizacije) in izgradnje uprave, vendar 
delo na teh področjih naj ne bi šlo na račun vojske. Za vojsko sposobne moške 
naj bi na terenu nadomestile ženske in mladina, čim bolj dosledno izpeljana 
vojaška mobilizacija pa bo po pričakovanjih vodstva imela za nasledek široko 
politično mobilizacijo na terenu in razvoj novih kadrov iz teh dveh sredin.36 

Ob tem se je poudarjala ženska pravica do enakopravnosti, ki da sodi med 
osnovne programske zahteve vsake resnične demokracije. Ženske naj bi to 
pravico pridobile po izvirni poti, z lastno neposredno udeležbo v odporu, tj. 
z vključevanjem v partizansko vojsko, v organiziranju pomoči zaledja vojski, 
z delom v političnih organizacijah in organih oblasti. S tem ko so premagale 
"reakcionarne predsodke" in "ovire preteklosti", so same uveljavile žensko ena-
kopravnost. V propagandi se je poudarjalo, da so ženske z udeležbo v odporu 
prispevale enak delež kot moški v žrtvah, pomanjkanju in trpljenju, zato pa tudi 
enak delež v zmagah. Osvobodilno gibanje naj bi imelo tudi zaradi program-
ske zahteve po ženski enakopravnosti in njenega dejanskega udejanjanja v 

33 Kidrič, Zbrano delo, 2. knjiga, Za poživitev in poglobitev političnega dela v naši vojski, str. 214, 215.
34 Kidrič, Zbrano delo, 2. knjiga: O osnovnih značilnostih v graditvi demokratične in federativne 

Jugoslavije, str. 111–115; Dve vojski, dva značaja in dva namena, str. 227.
35 ARS, AS 1487 CK KPS, t. e. 8, okrožnica centralnega komiteja KPS o mobilizaciji 27. 11. 1944, a. e. 249. 
36 Kidrič, Zbrano delo, 2. knjiga, Pošljite v vojsko, kar sodi v vojsko, str. 217, 218.
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življenju ljudsko demokratični značaj, pri čemer pa je vodstvo že zaradi ostrega 
zavračanja kakršnih koli separatizmov svarilo pred pojavi feminizma, saj žen-
ska enakopravnost v novi Jugoslaviji ne more biti ločena od splošnega ljudsko 
demokratičnega gibanja, temveč je njegova bistvena sestavina. Kidrič je pred 
koncem vojne ugotavljal, da vprašanje ali žensko enakopravnost priznavati ali 
ne več ne obstoji, ker so si ženske enakopravnost že izbojevale same. Obstoji 
pa vprašanje nadaljnjega uveljavljanja enakopravnega položaja žensk kot drža-
vljank; čim višja bo njihova udeležba v političnih organizacijah in organih obla-
sti v času vojne, tem bolj polno bodo uveljavljale enakopravno vlogo državljank 
v prihodnosti, zato je aktivnost žensk izrednega pomena ne samo za čas vojne, 
temveč tudi za povojni razvoj.37 

Zlasti od jeseni 1944 je imel centralni komite KPS, ki je med vojno deloval 
v sestavi politbiroja, vrsto sej, na katerih je obravnaval in določal naloge glede 
na bližajoči konec vojne, pa tudi glede na aktualne razmere. Sprejete usmeritve 
širšega pomena oziroma značaja so nato člani centralnega komiteja odnosno 
politbiroja uveljavljali v predsedstvu SNOS in izvršnem odboru OF, kar je bila 
značilna praksa v načinu sprejemanja odločitev. Le-to je Kidrič npr. že na par-
tijski konferenci na Cinku julija 1942, ko je utemeljeval koristnost sodelovanja 
komunistov s t. i. zavezniki, razložil, da je korist tovrstnega sodelovanja mdr. v 
tem, da komunisti predlagajo usmeritve Osvobodilni fronti, ki jih potem s pri-
stankom OF komunisti izvajajo, ter da lahko zavračajo trditve nasprotnikov, da 
je OF samo komunistična zadeva.38

Med pripravami za prevzem oblasti ob samem koncu vojne je bila pomemb-
na seja partijskega vodstva 1. septembra 1944, na kateri so določili glavne ukre-
pe, ki jih bo treba izvesti neposredno ob koncu vojne. Sprejete so bile naslednje 
usmeritve: ob okupatorjevem zlomu je treba zavzeti predvsem urbana središča 
ter glavne prometne poti in tja razvrstiti glavni kader; Ozna mora pripraviti vse 
za obvladovanje centrov; povsod je treba vzpostaviti Narodno zaščito oziroma 
milico, ker bo mnogo kriminala (npr. črna borza); omejiti gibanje prebivalstva 
(uvedba policijske ure in propustnic ter kontrola stanovanj); začasno vzposta-
viti vojaško upravo, ki bo izdala tudi prve odloke, pod vojaško upravo mora-
jo biti tudi mesta in uvesti je treba splošno mobilizacijo. Glede gospodarsko-
-finančnega poslovanja so predvideli nadaljevanje poslovanja slovenskih bank 
ter zaplembo okupatorjevih bank, enako merilo pa je veljalo tudi za industri-
jo. Ob tem je bilo izrecno poudarjeno, da mora gospodarsko politiko držati v 
rokah partija, osnovna pot bo državni kapitalizem, v prvem obdobju pa se bo 
treba izogibati tako preveliki svobodi kot preveliki okorelosti in ne sprejemati 

37 Kidrič, Zbrano delo, 2. knjiga: Pravica in njena uporaba, str. 267, 268; Govor slovenskim ženam, str. 
269, 270. 

38 Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 2 (Ljubljana, 1964), dok. 98, str. 265.
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ukrepov, ki bi plašili buržoazijo, torej ravnati taktično. Odločili so se za neka-
kšno vmesno rešitev, srednjo pot, ki bi povojni oblasti omogočila hitro obnovo 
ter gospodarsko krepitev, torej čimprejšnjo stabilizacijo razmer, kar je parti-
ja smatrala za enega od osrednjih političnih vprašanj oziroma problemov ob 
koncu vojne. Zaradi težavnih gospodarskih razmer so sklenili okrepiti državno 
kontrolo, med prebivalstvom pa zaradi gospodarske krize in brezposelnosti 
nastopati proti malodušju, kar bo pomembna naloga agitpropa. Predvideti je 
bilo potrebno vse kadre in t. i. čiščenje obstoječega državnega aparata, odseki 
SNOS pa so morali pripraviti potrebne načrte.39 

Do konca vojne so bile zatem sprejete še številne politične odločitve strate-
škega in taktičnega značaja s stališča potreb prevzema oblasti. V vodstvu giba-

39 Dokumenti organov in organizacij, knjiga 11, dok. 26. 

Zapisnik seje cen-
tralnega komiteja 
Komunistične partije 
Slovenije dne 1. sep-
tembra 1944 (Arhiv 
Republike Slovenije, 
AS 1487 Centralni 
komite Komunistične 
partije Slovenije, t. e. 
1, a. e. 13) 
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nja so septembra 1944 sprejeli sklep, da bodo odslej vrata v OF zaprta za vse 
predstavnike strank in za tiste, ki so doslej čakali (t. i. sredina). Takšno politiko 
so v vodstvu partije ocenjevali za formalni mejnik med dvema etapama v razvo-
ju osvobodilnega boja40 in je nedvomno izhajala iz potreb povojnega prevzema 
oblasti. Poleg množičnosti se je poudarjala enotnost OF, kar se je v času okupa-
cije utemeljevalo s potrebo enotnega vodenja odpora, čeprav je dejansko šlo za 
partijsko obvladovanje odporniških struktur in v perspektivi celotne družbe po 
vojni. Nadaljnji pomen OF je bil določen marca 1945, ko je bil v vodstvu partije 
sprejet sklep, da po vojni v Sloveniji ne bo nobenih političnih strank razen OF.41 
Tudi o sindikatih je bilo sklenjeno, da morajo predstavljati enotnost delavskega 
razreda pod vodstvom partije in da glede tega vprašanja ne more biti nobene-
ga popuščanja.42 Dalje so bile pred koncem vojne sprejete številne kadrovske 
rešitve glede prerazporejanja partijskega kadra. Tik pred koncem vojne so npr. 
ponovno poslali nekaj najvidnejših partijskih funkcionarjev na Primorsko, ker 

40 Edvard Kardelj, Pot nove Jugoslavije : članki in govori iz narodnoosvobodilne borbe 1941–1945 
(Ljubljana, 1946), Zaprta vrata, str. 423. 

41 Dokumenti organov in organizacij, knjiga 11, dok. 45. 
42 Dokumenti organov in organizacij, knjiga 11, dok. 32. 

Boris Kidrič v Ajdovščini ob imenovanju Narodne vlade Slovenije 5. maja 1945; foto: France Cerar (Muzej 
novejše zgodovine Slovenije)
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je vprašanje njene priključitve in s tem povezanih odnosov med slovenskim 
in italijanskim odporniškim gibanjem oziroma med KPJ/KPS in komunistič-
no partijo Italije bilo takrat prvovrstno slovensko in jugoslovansko politično 
vprašanje.43 Posebna pozornost je veljala Ozni, o kateri je politbiro razpravljal 
skoraj na vsaki seji ter ji zlasti pred zaključkom vojne z dodeljevanjem kadrov iz 
vrst aktivistov in vojske politično okrepil. Podobna pozornost je veljala enotam 
Korpusa narodne obrambe Jugoslavije (KNOJ).44 Tudi predlog sestave sloven-
ske vlade, ustanovljene 5. maja 1945, katere predsednik je postal Boris Kidrič, 
so oblikovali v okviru politbiroja centralnega komiteja KPS.45 

Ukrepi in ideološki temelji v procesu prevzema in utrjevanja 
partijske oblasti neposredno po koncu vojne 

Prebivalstvo Slovenije je konec vojne pričakalo z olajšanjem, glede na delitve, ki 
jih je vojni čas skrajno poglobil in glede na nakazujoče se politične spremembe, 
pa tudi z negotovostjo in strahom. Predvojna komunistka Angela Vode, ki pa se 
je s partijo razšla že pred vojno, je nelagodno občutenje, ki jo je prevevalo ob 
osvoboditvi v Ljubljani, takole opisala:

Mora, ki je ležala nad mestom zaradi okupacije, zaradi streljanja talcev, zaradi 
odvažanja ljudi v taborišča, zaradi nenehne skrbi, kaj bo jutri – ta mora je resda 
popustila. Nastopilo je olajšanje, ki pa nikakor ni brez trpke primesi – vsaj za 
nekatere med nami. 
Zaradi izkušenj, ki sem si jih nabrala zadnjih šest let s komunisti, se je tudi mene 
lotevala tesnoba. Povsem jasno sem spoznala, da se je komunistična partija pop-
olnoma predala Sovjetski zvezi, kjer je bil Stalin še vedno neomejen okruten vla-
dar /…/, toda še vedno sem upala na skupine, vključene v OF, ki so se skupaj s 
komunisti borile proti okupatorju. Zanašala sem se zlasti na krščanske socialiste 
– bodo vendar imeli soodločujočo besedo, ali bodo vsaj vzpostavljali prepotrebni 
regulativ? /…/ Nekateri so bili videti potrti in zaskrbljeni – vsakemu si na obrazu 
bral, kam spada.46 

Zaskrbljenost je bila upravičena. Kot se je kmalu izkazalo, partijo pri izvrše-

43 Dokumenti organov in organizacij, knjiga 11, dok. 43, 44; Deželak Barič, Pokrajinske konference 
Komunistične partije Slovenije na Primorskem, str. 10–14; Nevenka Troha, Politika slovensko-italijan-
skega prijateljstva (Ljubljana, 1998), str. 18–38. 

44 Dokumenti organov in organizacij, knjiga 11, dok. 45, 46. 
45 Dokumenti organov in organizacij, knjiga 11, dok. 43, 45. 
46 Angela Vode, Skriti spomin (Ljubljana, 2005), str. 110.



383

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

vanju oblasti namreč ni omejevalo nobeno pravilo. Med drugim je brezobzirno 
obračunala z nasprotniki ali kakor je kasneje dejal Josip Broz: "Mi smo revolu-
cijo izvršili s krvjo."47 

Ob koncu vojne je slovenska komunistična partija povsem obvladovala 
politično, vojaško in represivno področje, torej ključne vzvode, ki so ji omogo-
čili prevzem oblasti. Vendar je pri prevzemu oblasti šlo za daljši in večkrat pro-
tisloven proces. Partija je namreč poleg ključnih pozicij, ki jih je že obvladovala, 
morala svoj položaj tudi širše utrditi oziroma ga trdno zavarovati. Na seji polit-
biroja centralnega komiteja KPS dne 2. junija 1945 so tozadevno ocenjevali, da 
je bila do takrat prva "splošna urejevalna faza" že zaključena, za nastopajočo 
drugo fazo pa da je značilno postopno konsolidiranje nasprotnikov ("znajde-
vanje reakcije").48

Zmago partizanske vojske je spremljal umik številnih vojakov protiparti-
zanskih oziroma protikomunističnih in kolaboracionističnih enot in civilistov 
skupaj z umikajočo nemško vojsko. Voditelji zmagoslavne strani, ki je sicer 
uživala množično podporo, so ponovno napovedali, kakor že tolikokrat med 
vojno, oster obračun z okupatorskimi sodelavci in nasprotniki partizanstva. Ko 
je Kidrič zasedel položaj predsednika prve povojne slovenske vlade, je toza-
devno pojasnjeval, "da organizatorji in voditelji zločinov ne zaslužijo milosti" 
in da bo vlada storila vse, da v celoti podpre organe, ki so zadolženi za brez-
kompromisen boj proti "petokoloncem in izdajalcem". Obenem je zagotavljal, 
da vlada ne bo izvajala maščevanja nad t. i. zapeljanimi množicami; njim bo 
po končani vojni dala možnost, da svoje medvojno zadržanje popravijo s pri-
zadevnim delom za obnovo med vojno razdejane domovine.49 Zatem je Josip 
Broz ob obisku Slovenije na množičnem zborovanju v Ljubljani 26. maja 1945 
sporočil, da je "roka pravice, roka maščevalka našega ljudstva" že dosegla veči-
no nasprotnikov ("izdajalcev").50 

Odvil se je nasilen epilog vojne oziroma obračun z medvojnimi kolabo-
racionističnimi enotami, a šlo je tudi za obračun s potencialnimi nasprotniki 
novih oblasti. Domobranske enote s spremljajočimi civilisti so se sicer skupaj 
z nemškimi enotami v prvih dneh maja 1945 umaknile na avstrijsko Koroško 
in se predale britanskim enotam, a so jih te izročile jugoslovanskim oblastem 
pod pretvezo, da jih bodo preselile v Italijo. Te so jih namestile v različna tabo-
rišča in zapore (Kranj, Škofja Loka, Šentvid nad Ljubljano, Teharje itd.), nato pa 

47 Jože Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992 (Koper, 1992), str. 155, 156 (dalje: Pirjevec, Jugoslavija 1918–
1992).

48 Darinka Drnovšek, Zapisniki politbiroja CK KPS/ZKS 1945–1954 (dalje: Zapisniki politbiroja CK KPS), 
Viri, št. 15 (Ljubljana, 2000), dok. 1.

49 Kidrič, Zbrano delo, 2. knjiga, Govor na svečani seji predsedstva SNOS, str. 299.
50 "Govor maršala Tita v Ljubljani", Ljudska pravica, 27. maj 1945, št. 28, str. 1. 
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večino in skoraj vse brez sodnega postopka po že uradnem koncu vojne konec 
maja in junija pobile.51 Najožji jugoslovanski partijski vrh je o usodi vrnjenih 
jugoslovanskih enot najverjetneje odločal na tajnih sestankih konec maja 1945 
ob Titovem obisku Zagreba in Ljubljane. Takrat so verjetno ustrezna navodila 
prejeli tudi republiški načelniki Ozne.52 

Povojni obračun na Slovenskem je terjal okoli 15.000 smrtnih žrtev. Kot 
je širše znano, je obračun zajel predvsem s Koroške vrnjene pripadnike pro-
tipartizanskih oboroženih formacij. Daleč največjo skupino so predstavljali 
pripadniki domobranskih enot (blizu 11.800), v bistveno manjšem obsegu slo-
venskih četniških enot, člani Policijskega varnostnega zbora, nemških unifor-
miranih enot (Wehrmannschaft itd.), skupno okoli 12.000 smrtnih žrtev; ostali 
so bili civilisti, za manjši del pa vpetost v vojno dogajanje do sedaj še ni ugoto-
vljena. Delež vseh po vojni pobitih predstavlja kar 15 % vseh slovenskih žrtev 
druge svetovne vojne. Daleč najpomembnejši vzrok smrti oziroma okoliščine, 
v katerih so ljudje umirali, predstavljajo množični ali posamični povojni pobo-
ji, ki so jih izvrševale vojaške in policijske enote na številnih lokacijah po Slo-
veniji, predvsem konec pomladi in poleti 1945; teh žrtev je okoli 13.800. Naj-
bolj množični poboji so se dogajali na Teharjah s širšo okolico in v Kočevskem 
rogu. Na podlagi sodb vojaškega ali civilnega sodišča pa je do začetka leta 1946 
bila usmrčena 101 oseba, kar predstavlja tako rekoč zanemarljiv delež glede 
na obseg celotnega obračuna. Nekaj več kot 300 ljudi je zaradi neposrednega 
nasilja in težkih življenjskih pogojev izgubilo življenje v taboriščih in zaporih 
povojnih oblasti.53 To, t. i. revolucionarno čiščenje je potekalo skladno z boljše-
vistično miselnostjo, ki je učila, da so za zmago revolucije opravičljiva vsa sred-
stva, tudi nasilje. Oblast se je zavedala, da so bili izvensodni poboji protipravni, 
zato je storila vse, da bi jih prikrila. Tako je bila pobitim odvzeta tudi pravica do 
groba, da bi njihovi fizični odstranitvi sledil tudi izbris iz skupnosti.54 

Med ključnimi dejavniki pri prevzemu oblasti ob koncu vojne je bila Jugo-
slovanska armada, ki je v zaključnih bojih, ki so potekali prav na slovenskem 

51 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo 1943–1945 : ustanovitev, organizacija, idejno ozadje 
(Ljubljana, 2003), str. 484–526 (dalje: Mlakar, Slovensko domobranstvo); Vodušek Starič, Prevzem 
oblasti, str. 225–250; Ljuba Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti 1944–1946 (Ljubljana, 2013), str. 
123–195 (dalje: Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti).

52 Mlakar, Slovensko domobranstvo, str. 523, 524.
53 Tadeja Tominšek Čehulić, "Leto 1945 – korenine in posledice obračuna v Sloveniji", Časopis za zgo-

dovino in narodopisje 83= n. v. 48, št. 4 (2012), str. 72–80; Baza podatkov Inštituta za novejšo zgodo-
vino, Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in 
neposredno po njej (stanje junij 2015).

54 Milko Mikola, Rdeče nasilje : represija v Sloveniji po letu 1945 (Celje, 2012), str. 58, 60 (dalje: Mikola: 
Rdeče nasilje); Mitja Ferenc, Prikrito in očem zakrito (Celje, 2005).
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etničnem ozemlju, tu skoncentrirala močne sile.55 Dalje je bila Ozna, katere 
glavna naloga takoj po koncu vojne je bila pripreti vse pripadnike protirevolu-
cionarnih in okupatorskih organizacij, ki so bili na njenih že med vojno ustvar-
jenih seznamih ali so bili ob koncu vojne ovadeni. Svojo nalogo zaščite revolu-
cije je opravila s t. i. čiščenjem oziroma poboji domobrancev in drugih naspro-
tnikov, ki jih je izvedla skupaj z enotami Knoj. S pomočjo zaupniške mreže je 
prevzela nadzor nad javnim in zasebnim življenjem, ki je zadevalo politično, 
gospodarsko, versko udejstvovanje, predvsem pa delo potencialnih političnih 
nasprotnikov. O dogajanju, ki bi lahko ogrožalo enotnost oblasti, je obvešča-
la ustrezne partijske organe. Spremljala je delovanje vidnejših osebnosti pred-
vojnega in medvojnega političnega življenja in duhovščine, ki so nasprotovali 
komunistični oblasti, saj so bile ocene o političnih razmerah pomembne za 
izid volitev leta 1945 – julija in avgusta v lokalne narodnoosvobodilne odbo-
re, novembra v Ustavodajno skupščino Demokratične federativne Jugoslavije. 

55 Zdravko Klanjšček et al., Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945 (Ljubljana, 1978), 
str. 941–1004; Marjan Linassi, In kaj je svobode cena: konec druge svetovne vojne na Koroškem 
(Slovenj Gradec, 2005); Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije : naučni skup 23. i 24. april 1985 
(Beograd, 1986), mdr. str. 529–586.

Josip Broz Tito govori Ljubljančanom 26. maja 1945 z balkona ljubljanske univerze; foto Janez Kurent 
(Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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Spremljala je organizacijo samih volitev; nadzorovala je delo vlade (še zlasti 
tistih resorjev, ki so jih vodili nekomunisti) in delo lokalnih odborov oblasti. 
Nadzirala je večino zaporov in taborišč, pošto, železnico itd.56

Naslednji instrument pri utrjevanju partijske oblasti je bilo sodstvo. V Slove-
niji so od 1943 pa do jeseni 1945 dejansko delovala le izredna sodišča – vojaška 
sodišča, sodišča narodne časti, posebni senati proti špekulantom ipd. Njihova 
glavna naloga je bila kaznovati vojne zločince in t. i. ljudske sovražnike. Pri tem 
je bila kategorija vojnih zločincev definirana zelo ohlapno, med ljudske sovra-
žnike pa so bili prišteti tudi vsi, ki so se opredelili proti ljudski oblasti oziroma 
novemu političnemu redu. Sodbe in njim sledeči ukrepi so onesposobili vsakr-
šno opozicijo, ne samo gospodarsko, temveč zlasti politično, saj so določene-
mu delu prebivalstva vzeli aktivno in pasivno volilno pravico. Sodni postopki 
proti osebam, ki so bile obtožene ekonomske kolaboracije, in so potekali julija 
in avgusta pred sodišči narodne časti, začeli pa so se na podlagi sklepa politbi-
roja, so imeli še poseben pomen oziroma učinek, saj je prek njih nova oblast 
posegla v privatno lastnino in je država v kratkem razpolagala že z 90 % indu-
strije. S sodnimi postopki, ki so med drugim imeli cilj izločiti predvojno elito iz 
odločanja in podržaviti privatno lastnino, se je partijska oblast krepila tudi na 
ekonomskem področju.57 

Dalje je KPS postopoma prevzemala nadzor nad državnimi in drugimi usta-
novami, političnimi organizacijami ter društvi in z razmeščanjem kadrov po 
okrožjih nadalje krepila nadzor tudi na terenu. Ko so proti koncu maja 1945 
odbori OF in delno tudi že med vojno izvoljeni oblastni organi (narodnoosvo-
bodilni odbori) začeli prevzemati oblast od vojske in zatem pripravljati volitve 
oblastnih organov, je te volitve spremljala močna partijska dejavnost. Za partijo 
so bile volitve velikega političnega pomena. Pomenile naj bi zmago OF in mno-
žično podporo novi ljudski oblasti oziroma identificiranje z njo, predstavljale 
pa so tudi politično pripravo na volitve v Ustavodajno skupščino. V volilne pri-
prave naj bi se vključile tudi množične organizacije, zato je politbiro pospeše-
val ustanovitev le-teh tam, kjer jih še ni bilo in posegel v društveno dejavnost. 
Junija je namreč sklenil prepovedati vse staro društveno delovanje in določil, 
da morajo društva postati del množičnih organizacij.58

Še zlasti se je partija intenzivno vključila v priprave na volitve v Ustavodaj-
no skupščino. Usmerjala jih je in stopnjevala politično delo na terenu, si pri-
zadevala doseči maksimalno politizacijo in posledično množično udeležbo na 
volitvah. Ker je bila po oceni partije Jugoslavija takrat "poprišče velike gonje 

56 Jerca Vodušek Starič, "Prevzem oblasti po vojni in vloga Ozne – obračun", v: Slovenija v letu 1945, ur. 
Aleš Gabrič (Ljubljana, 1996), str. 93–110; Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti, str. 246–267.

57 Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 266–279; Mikola, Rdeče nasilje, str. 235– 306.
58 Zapisniki politbiroja CK KPS, dok. 1. 
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domače in inozemske reakcije, ki hoče prikazati Jugoslavijo kot državo, v kate-
ri vlada komunistična diktatura", so partijski voditelji poudarjali, da morajo 
ukrepi nove oblasti ustvariti "videz zakonitosti". Interno pa so govorili, da je 
Jugoslavija "kot ljudska demokratična država eksponent SZ", razpravljali so o 
reformni poti k diktaturi proletariata in izrecno poudarjali, da obstoji v Jugosla-
viji boljševiški tip komunistične partije.59 Pred volitvami naj bi se torej taktično 
izvajala linija politične širine, kar je pomenilo izogibati se sektaškemu odno-
su do socialnih demokratov in krščanskih socialistov, izogibati se frontalnim 
napadom na t. i. kulake in druge premožnejše sloje, ki se jih je smelo napadati le 
kot posameznike špekulante ne pa generalno; skratka, postopati je bilo treba v 
značilni partijski dihotomiji, ki je bila v posameznih razdobjih še posebej izra-
zita, s katero je partija želela manifestirati politično širino, pri vsem tem pa je 
interno opozarjala, da se ne sme "izgubljati v širini".60

   Osvobodilni fronti kot edini politični organizaciji je partija po konča-
ni vojni vojno še vedno pripisovala pomembno vlogo. Zavedala se je namreč 
pomena množične razširjenosti odborov OF in drugih množičnih organizacij, 
ki so ji omogočale izvajanje političnega dela na terenu. Zato je politbiro pohitel 
s sklicem prvega kongresa OF, ki je potekal sredi julija 1945. OF je politično 
delovala povsem enotno, med njene naloge pa je sodil tudi boj proti političnim 
nasprotnikom, s čimer je partija dobila široko politično podporo pri onemogo-
čanju opozicije in izločanju vseh tistih, ki so nasprotovali novi oblasti.61 

Vloga OF pa se je zmanjšala po novembrskih volitvah, ko se je začela krepiti 
politična vloga sindikatov. Ti so v prvem povojnem obdobju v določeni meri 
še obdržali klasično sindikalno zaščitniško funkcijo delavstva, toda po sovjet-
skem zgledu naj bi predvsem odigrali vlogo "šole komunizma" in idejnopolitič-
ne sile, ki bo povezovala delavski razred s svojo avantgardo, tj. s komunistično 
partijo in bo skrbela za ustrezno politično vzgojo svojih članov. V predstavah 
komunistične partije naj bi bili ravno sindikati tista množična organizacija, ki 
bo morala postopoma zajeti vse zaposlene delavce, nameščence in uslužbence, 
torej ogromno število nekomunistov, med katerimi so bili tudi pripadniki tistih 
družbenih skupin, ki naj bi bili v kapitalizmu bolj ali manj "odtujeni" življenju 
in interesom ostalih pripadnikov delavskega razreda.62 Zato je bila skladno z 
leninističnimi principi ena temeljnih nalog sindikatov v začetnem obdobju 
socialistične države "predelati vse te elemente, zbližati jih z naprednimi sloji 

59 Pokrajinski arhiv Maribor, 1544 okrožni komite KPS Maribor 1945–1950 (dalje: PAM, 1544 OK KPS 
Maribor), aš. 2, referat Lidije Šentjurc na partijski konferenci okrožja Maribor 27. 9. 1945.

60 PAM, 1544 OK KPS Maribor, aš. 2, zapisnik seje okrožnega komiteja KPS Maribor 25. 10. 1945.
61 Zapisniki politbiroja CK KPS, dok. 1 in 3; Kidrič, Zbrano delo, 2. knjiga, Poročilo na I. kongresu 

Osvobodilne fronte, str. 353–360; Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 400, 401.
62 Mateja Jeraj, Slovenski sindikati in socialna politika 1945–1950 (Ljubljana, 1995), str. 39 (dalje: Jeraj, 

Slovenski sindikati in socialna politika).
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proletariata in jih usposobiti za gradnjo komunistične družbe /…/ jih postopo-
ma dvigati iz nepartijnosti h komunizmu."63 Edvard Kardelj je že junija 1945 
opozarjal in kritiziral slovensko partijsko vodstvo, češ da podcenjuje vpraša-
nje sindikatov, ki so "najmočnejši instrument za preraščanje v soci/alizem/".64 
Septembra 1945 je Boris Kidrič ob oceni, da še vedno ni dosežena sistematična 
aktivnost sindikatov, poudarjal, da morajo povsod, tudi v tovarnah, kjer sicer 
delujejo odbori OF, sindikati pomeniti "politično žarišče, /…/ jedro OF, jedro 
oblasti", hkrati pa tudi "motor in regulator konstruktivne kritike". Zato je treba 
v sindikatih pridobiti novih članov partije in "usidrati Partijo v sindikate".65 O 
sindikatih se je govorilo kot o "orožju progresa", tj. revolucionarnega razvoja.66 
Ob tem pa je v partiji tudi po prvem kongresu Enotnih sindikatov (ESZDNS) 
konec septembra 1945 obstajala bojazen pred razbijanjem delavske enotnosti s 
strani socialnih demokratov, zaradi česar se je še toliko bolj poudarjala potreba 
čim tesneje povezati sindikate s KPS in OF, na tej podlagi pridobivati množi-
ce in krepiti politično zavest, na drugi strani pa preprečevati, da bi se sindikati 
samolastno razvijali.67 Skratka, razvoj je šel v smeri stopnjevanja politične vloge 
sindikatov, tako da bi po Kidričevih besedah decembra 1945 morali postati 
v političnem smislu "več kot OF".68 Sindikat naj bi mdr. opravljal vlogo "kon-
trolnega organa", ki bo partijsko oblast stalno informiral o vseh napakah, ki se 
pojavljajo na področju izgradnje oblasti in na gospodarskem področju, nasto-
pal proti mišljenju, da življenje že poteka v mirnih in normalnih razmerah in 
skladno s tem vzdrževal čuječnost vseh organiziranih delavcev in nameščencev 
proti t. i. škodljivcem in saboterjem.69 Odkrival naj bi poskuse morebitnega raz-
bijanja delavske enotnosti ne samo s strani socialnih demokratov ampak tudi 
"ultra-levičarskih trockistov".70 Ob volitvah obratnih zaupnikov so bile partij-
ske celice, tako kot pri vseh drugih volitvah, dolžne nadzirati, kdo je v volilnih 
komisijah in kdo naj bo delavski zaupnik ter zagotavljati postavljanje ene same 
liste oziroma čim bolj preprečevati postavljanje več list.71

Skladno z že omenjenim med vojno sprejetim stališčem pa partija takoj po 
vojni iz taktičnih razlogov še ni posegla na pomembno gospodarsko področje 

63 [Vladimir Iljič] Lenin, O vlogi in nalogah sindikatov v pogojih nove ekonomske politike (Ljubljana, 
1946), str. 23.

64 Zapisniki politbiroja CK KPS, dok. 3.
65 Zapisniki politbiroja CK KPS, dok. 10. 
66 Zapisniki politbiroja CK KPS, dok. 10. 
67 Jeraj, Slovenski sindikati in socialna politika, str. 44.
68 Zapisniki politbiroja CK KPS, dok. 15. 
69 ARS, AS 1589/III Centralni komite Zveze komunistov Slovenije 1945–1990 (dalje: AS 1589/III CK 

ZKS), t. e. 35, zapisnik sindikalne konference pri CK KPS 12. 11. 1945, a. e. 1008.
70 ARS, AS 1589/III CK ZKS, t. e. 35, zapisnik seje sindikalne komisije pri CK KPS 10. 12. 1945, a. e. 1010.
71 ARS, AS 1589/III CK ZKS, t. e. 35, zapisnik sindikalne komisije pri CK KPS 17. 12. 1945, a. e. 1011.
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oziroma na področje privatne lastnine. Tako je ravnala zaradi izredno slabih 
gospodarsko-socialnih razmer kot posledice vsesplošnega vojnega razdejanja, 
v katerih ni tvegala radikalnih posegov, da ne bi položaja še dodatno poslabšala. 
Odločila se je za postopno dušitev oziroma za bolj prikrito krepitev državnega 
sektorja. Najpomembnejša gospodarska podjetja so podržavili z zaplembo ali 
pa z začasno državno upravo, druge pa so spravili v odvisen položaj od drža-
ve z ekonomskimi in represivnimi ukrepi. Proces gospodarske preobrazbe se 
je začel, ko je po Kidričevih besedah partija "tesno povezala značaja oblasti in 
gospodarstva", tj. združila svoja delovna telesa z oblastnimi in gospodarskimi, 
ko so člani in sekretarji partijskih birojev in komitejev postali hkrati tudi pred-
sedniki vlad, ministri, predsedniki gospodarskih svetov, planskih komisij in 
direktorji podjetij. Takrat je partija postala "dejavnik v produkcijskem procesu, 
orodje in sredstvo za upravljanje gospodarstva".72 

Gospodarska komisija centralnega komiteja KPS je že na prvi seji septembra 
1945 sklenila, da je treba v prihodnje "vse ovire pri izvajanju gospodarske poli-
tike urediti po partijski liniji".73 Partija je bila odločena na vsa pomembna mesta 
umestiti svoje člane, kajti po njenem prepričanju s "starimi kadri socializma ni 
mogoče graditi".74 Sprožila je t. i. čistko uradniškega in strokovnega kadra, med 
merili za imenovanje novih kadrov na področju gospodarstva pa je postavila 
politično zanesljivost in članstvo v komunistični partiji, strokovne kompeten-
ce in izkušnje so bile šele na drugem mestu.75 Ali kakor je zapisal Lovro Kuhar v 
znanem poročilu iz prevaljskega okraja: "Treba je nastavljati za upravitelje take 
ljudi, ki razumejo duh časa, ne pa kake reakcijonarje in birokrate."76 Ob vseh teh 
ukrepih in usmeritvah se je pripravljala na prehod na načrtno gospodarstvo.

Revolucionarni ukrepi v lastninskih odnosih in prilagajanje gospodarskega 
sistema političnemu sistemu, ki so imeli za politični cilj krepiti sektor državne 
lastnine v partijski državi in oslabiti nosilce prejšnje oblasti na ekonomskem 
področju, so prišli na vrsto predvsem po volitvah v Ustavodajno skupščino. Kot 
rečeno se je vodstvo partije že pred koncem vojne taktično odločilo za bolj 
prikrito krepitev državnega sektorja in zadrževanja frontalnega nastopa proti 
privatnemu sektorju neposredno po končani vojni. To je storilo zaradi notra-
njih in zunanjih političnih razmer pa tudi zaradi sovjetske izkušnje. Predvsem 

72 Jože Prinčič, Slovenska industrija v jugoslovanskem primežu : Kapitalna, ključna kapitalna in temeljna 
investicijska izgradnja v Sloveniji : 1945–1956 (Novo mesto, 1992), str. 39.

73 Jože Prinčič, "Leto 1945 – obnova in začetek gospodarske preobrazbe", v: Slovenija v letu 1945, ur. 
Aleš Gabrič (Ljubljana, 1996) str. 147 (dalje: Prinčič, "Leto 1945 – obnova in začetek gospodarske 
preobrazbe").

74 Zapisniki politbiroja CK KPS, dok. 17.
75 Prinčič, "Leto 1945 – obnova in začetek gospodarske preobrazbe", str. 147.
76 PAM, 1544 OK KPS Maribor, aš. 2, poročilo Lovra Kuharja in Bena Kotnika iz prevaljskega okraja 12. 

11. 1945.
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ni hotelo hiteti s korenitimi spremembami obstoječih lastninskih odnosov 
pred razrešitvijo takrat najpomembnejših vprašanj, kamor so sodila izpeljava 
volitev, razglasitev republike, sprejem ustave, ureditev vprašanja meja in gospo-
darskega sodelovanja z zahodnimi državami, kajti naglo uvajanje sprememb na 
lastninskem področju bi partiji lahko v odločilnem trenutku usodno poslabša-
lo politični položaj. Zato je bila sprejeta politika postopnega širjenja državne-
ga gospodarskega sektorja. V prvem povojnem obdobju so podržavili najpo-
membnejša podjetja, predvsem tista, ki so bila pomembna za zagon projekta 
industrializacije. Večina lastnine je prišla v državno last na podlagi represivnih 
ukrepov zoper domače in tuje "protiljudske elemente". S sprejemom omenjene 
taktike je komunistična partija morala priznati tri tipe gospodarstva – državne-
ga, zadružnega in privatnega, pri čemer sta se prva dva imenovala socialistična 
in "eksponenta partije", privatni sektor pa je partija obravnavala kot "ekspo-
nenta buržuazije".77   

KPS pa je morala urediti in utrditi tudi lastne vrste že zaradi zadovoljevanja 
potreb ideološko pogojene kadrovske politike. Poleti 1945 je centralni komi-
te KPS ugotavljal, da ima partija močnejše partijske kadre samo v višjih orga-
nih, medtem ko na terenu na nekaterih območjih partijskih organizacij sploh 
ni bilo ali pa so le-te bile šele pred kratkim ustanovljene, njihovi člani pa so 
bili neizkušeni in ideološko ter politično "na zelo nizki stopnji". Do takrat je 
bila zaključena reorganizacija okrožij ter okrajev v smislu združevanja manj-
ših v večje teritorialno politične enote in šele takrat so začeli prakticirati redno 
partijsko življenje, tj. sklicevanje rednih organizacijskih in študijskih sestankov 
partijskih organizacij. Vodstvo pa še ni imelo natančnega pregleda o organi-
zacijskem stanju in socialni sestavi partijskega članstva. V petih okrožjih (Lju-
bljana, Maribor, Celje, Novo mesto, Vzhodna Primorska) in območju mestnega 
komiteja Ljubljana, oziroma v 69 okrajih, je bilo na terenu okoli 4978 članov, 
pri čemer nista upoštevani Koroška in okrožje Zapadna Primorska s Trstom, 
kjer vodstvo teh podatkov še ni imelo. Med notranjimi težavami in problemi 
je centralni komite KPS navajal previsoko število partijskih profesionalcev in 
njihovo odtrganost od množic, zaradi česar naj bi bil njihov odnos do spreje-
manja novih članov nepravilen oziroma sektaški. Med partijskim kadrom naj bi 
bili opazni tudi nepravilen odnos do kritike, nezadostno poudarjanje osebne 
odgovornosti, prenizka disciplina in "samovoljen diktatorski odnos zlasti neka-
terih takozvanih starih komunistov". Tudi aparat centralnega komiteja oziroma 
njegove komisije so v glavnem začeli vzpostavljati šele poleti, izhajajoč s stali-
šča, ki ga je poudaril Kardelj, da partijskega dela ni mogoče ločiti od državne-

77 Prinčič, "Leto 1945 – obnova in začetek gospodarske preobrazbe", str. 148, 149.
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ga.78 Kadre za komisije so že predvideli, vendar komisije še niso pričele z delom. 
Prvi je začel z delom kadrovski oddelek, očitno takoj ob koncu vojne. O njem je 
centralni komite KPS poleti poročal, da dejansko vodi kadrovsko politiko šele 
zadnji čas in da je povezan s personalnimi oddelki v državnem aparatu. Partij-
sko vodstvo je pričakovalo, da se bosta z rednim delovanjem vseh predvidenih 
komisij (kadrovska, za agitacijo in propagando, ekonomska, šolska, sindikalna, 
kmečka, ženska, socialna, juridična) avtoriteta centralnega komiteja in nepo-
sredno partijsko vodstvo v vsem delu znatno popravila.79 

Najpomembnejša je bila partijska organizacija v mestu Ljubljana. Pod 
mestni komite KPS Ljubljana so poleg komitejev mestnih četrti sodile tudi par-
tijske organizacije vladnih ustanov, Ozne, direkcije državnih železnic, pošte, 
univerze, radia, agitacijsko propagandnega aparata, uredništev časopisov 
(Ljudska pravica, Slovenski poročevalec), gledališča itd. Septembra 1945 je v 
mestu delovalo 120 celic s 1122 člani ter 236 kandidati, po socialnem izvoru pa 
je bilo 397 članov in 84 kandidatov iz vrst delavstva, 31 članov in 4 kandidati 
iz vrst kmetov, med obrtniki in trgovci je bilo 50 članov in 15 kandidatov, med 
nameščenci 106 članov in 41 kandidatov, najmočnejša kategorija pa je bila s 
538 člani in 92 kandidati skupina izobražencev.80 V Mariboru je bilo v tem času 
26 celic s 135 člani in 94 kandidati.81 

Z doseženo stopnjo medsebojne povezanosti organizacij in organov na 
ravni mestnih četrti mestni komite KPS Ljubljana ni bil zadovoljen in se je 
zavzemal za čim večjo koncentracijo funkcij. Prepričan je bil, 

da je najbolj organska povezava med vsemi vodilnimi organizacijami našega 
življenja, ki zagotavlja Partiji neposredno vodstvo, če je sekretar četrtnega 
Komiteta obenem sekretar odbora OF v četrti in predsednik četrtnega NOO, ker 
je predsedniško mesto v NOO neposredno zvezano z političnimi funkcijami, ki 
jih opravlja sekretar Partije in OF. 

Z volitvami v terenske plenume in odbore OF, so v večini terenov, kjer so 
obstajale partijske organizacije, zagotovili neposredno povezavo, vendar je bil 
le v redkih primerih sekretar partijske celice obenem tudi sekretar terenskega 
odbora OF.82 

S stališča razrednih meril je imela ljubljanska partijska organizacija vseka-

78 Zapisniki politbiroja CK KPS, dok. 3.
79 ARS, AS 1589/III CK ZKS, t. e.18, poročilo Lidije Šentjurc verjetno avgusta 1945 CK KPJ. 
80 Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU 684 Mestni komite Zveze komunistov Slovenije Ljubljana 1945–

1954 (dalje: ZAL, LJU 684 MK ZKS Ljubljana), t. e. 3, pregled partijske organizacije mesta Ljubljane za 
september z dne 1. 10. 1945, a. e. 45. 

81 PAM, 1544 OK KPS Maribor, aš. 2, zapisnik okrožne partijske konference Maribor 27. 9. 1945.
82 ZAL, LJU 684 MK ZKS Ljubljana, t. e. 1, poročilo MK KPS Ljubljana 17. 9. 1945 CK KPS, a. e. 7.
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kor neustrezno sestavo, kar pa je bilo nasploh značilno za KPJ, ki je bila po soci-
alni strukturi zelo heterogena in je imela številčno šibko bazo tistega razreda, v 
imenu katerega si je prisvojila oblast.83 Poudarjena usmeritev k sistematičnemu 
širjenju mreže partijskih organizacij je izhajala iz potrebe učinkovitega nad-
zora družbe, tekočega spremljanja razmer in doslednega uveljavljanja partij-
skih usmeritev. Prisotna je bila npr. težnja, da bi bil v vsakem krajevnem odbo-
ru sekretar član partije, da bi se tako zagotovila po partijskih merilih pravilna 
sestava odborov in aktivnost njihovih članov.84 Seveda je enako veljalo za celice 
po najrazličnejših ustanovah, obratih itd. Poleg t. i. motorja v življenju dolo-
čene sredine so celice opravljale tudi pomembno obveščevalno vlogo. Tako je 
partijska celica na ljubljanski univerzi npr. poročala o "reakcionarnih" profe-
sorjih, ki da gledajo na ljudsko oblast "kot oblast začasnega značaja, ki bo šla v 
grob tihe pozabe". Sicer pa je njihova vloga bila opredeljena predvsem s sredi-
no, v kateri so delovali. Komunisti v delavski zbornici, delavnicah in obratih so 
npr. dobivali navodila "čimprej unesti duh Partije in da enkrat za vselej izgine 
stari oportunistični duh social-demokracije" v teh ustanovah.85 Šolska komisija 
centralnega komiteja KPS je naročala, da morajo učitelji (partijci in skojevci) 
posvetiti največjo pozornost pionirski in mladinski organizaciji, da morajo te 
organizacije postati "vzporedno s šolo eden izmed odločilnih vzgojnih činite-
ljev", enako pa je njihova dolžnost preko roditeljskih svetov vzgojno in politič-
no vplivati na množice.86 O zaposlenih na področju šolstva je na prvo mesto 
postavljala "politično kvalifikacijo" in ne strokovno usposobljenost. "Glavno je, 
da je nekdo predan partijec. Komunist se vsega nauči." Vendar je še konec leta 
1945 poudarjala, da bi bilo napačno, če bi hoteli na vse "komandne pozicije" 
postavljati izključno partijce, ker jih niti ni dovolj, tak pristop pa bi vodil tudi 
v ožino oziroma "prelom bi bil prehud". O kadrih na univerzi je mestna orga-
nizacija npr. sklenila, da je treba tja spraviti čim več komunistov kot privatne 
docente, docente in asistente.87 

Po zasedanju Začasne narodne skupščine DFJ avgusta 1945 je partija začela 
poudarjati kot eno najpomembnejših nalog uresničevanje zakonitosti oziro-
ma boj proti nezakonitostim. Tozadevno naj bi se kot glavna napaka pojavlja-
lo sektaštvo oziroma izkrivljanje politične usmeritve, kar se je npr. odražalo v 
frontalnih napadih na trgovce in gostilničarje ter v izvajanju zakona o volilnih 
spiskih, ki so ga aktivisti vzeli preozko in protizakonito črtali volilne upravi-

83 Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992, str. 156, 168.
84 ARS, AS 1589/III CK ZKS, t. e. 44, poročilo inštruktorja Matevža Haceta 16. 6. 1945 centralnemu komi-

teju KPS, a. e. 1462.
85 ARS, AS 1589/III CK ZKS, t. e. 44, poročilo inštruktorja Matevža Haceta 20. 6. 1945 centralnemu komi-

teju KPS, a. e. 1462.
86 ARS, AS 1589/III CK ZKS, t. e. 35, sklepi šolske komisije pri CK KPS 17. 10. 1945, a. e. 970.
87 ARS, AS 1589/III CK ZKS, t. e. 35, sklepi šolske komisije pri CK KPS 18. 12. 1945, a. e. 975.
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čence s seznamov. Pojavi nezakonitosti so bili po oceni partijskega vodstva v 
nasprotju s potrebo, da se vključi v izgradnjo in obnovo države vse razpoložlji-
ve materialne sile, dalje s stremljenjem ljudi po normalizaciji razmer oziroma 
po rednem življenju na podlagi zakonov, nezakonitosti pa naj bi izrabljali tudi 
nasprotniki za vzbujanje nezadovoljstva in razbijanje enotnosti. Zaradi navede-
nih pojavov je npr. mestni komite KPS Ljubljana odločil, da se pri predsedstvu 
SNOS ustanovi odbor za prošnje in pritožbe in se s tem zajamči zakonitost, ter 
da se izvede množična kampanja proti sektaštvu, za zakonitost in enotnost. Ker 
je delež črtanih oseb iz volilnih imenikov v Ljubljani znašal 10 %, visok pa je bil 
tudi drugje (ponekod celo 70 %), je v Sloveniji sledila t. i. reklamacijska kampa-
nja, da bi se izvršili potrebni popravki, v javnosti pa ustvaril občutek varovanja 
zakonitosti. Hkrati je potekala kampanja za vpisovanje v OF, ki naj bi poživila 
politično delo, sam vpis pa člane discipliniral. Partija je morala voditi nadzor 
tako nad volilnimi imeniki kot tudi vpisovanjem v OF. Pred volilnimi zbori v 
zvezi z volitvami v Ustavodajno skupščino, ki naj bi pomenili manifestacijo za 
novo oblast, so se celice morale obvezno sestati in pripraviti na diskusijo, na 
zborih pa so člani morali nastopati proti nergaštvu in poudarjati požrtvoval-
nost. Nastopati je bilo treba tudi proti sektaštvu do kmetov in razčistiti pojem 
črne borze; kdor špekulira in vodi črno borzo, ga je treba ožigosati kot črnobor-

Eno izmed ljubljanskih volišč ob volitvah v Ustavodajno skupščino 11. novembra 1945; foto Leon Jere 
(Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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zijanca in ne kot kmeta.88  
Rezultate novembrskih volitev v Jugoslaviji in zmago Ljudske fronte (LF) 

oziroma OF v Sloveniji, s čimer se je zaključila pomembna faza v utrjevanju 
partijske oblasti in izgrajevanja partijske države, je partija ocenila za "potrditev 
naše borbe, naše zmage, plod revolucionarne demokracije", tj. obsodbo prej-
šnjega sistema, čeprav z volilnimi izidi v Sloveniji ni bila povsem zadovoljna. V 
nasprotju s pričakovanji, da bo OF verjetno dosegla najslabše volilne rezultate 
na nekaterih območjih Dolenjske (kjer je med okupacijo domobranstvo dobi-
lo najbolj množično oporo, ob koncu vojne pa so bila ta območja prizadeta 
zaradi množičnih pobojev), se je to zgodilo v mariborskem okrožju. V analizah 
volilnih rezultatov je partija iskala predvsem lastno odgovornost, zakaj rezul-
tati niso bili še boljši in ugotavljala, da ni znala pravilno oceniti nasprotnika. 
V Ljubljani, kjer naj bi proti OF glasovalo 7 % volivcev, so npr. opozarjali na 
nezadostno zasledovanje delovanja ostankov klerikalizma, na podcenjevanje 
vpliva duhovščine, t. i. belogardističnih in plavogardističnih organizacij, tistih, 
ki so jim zaplenili premoženje itd. Vse to naj bi kazalo, da se je partija zbirokra-
tizirala, da komunisti "izgubljajo revolucionarno perspektivo in pozabljajo, da 
se še vedno nahajamo v dobi revol/ucionarnega/ procesa". Birokratizem naj 
bi se izražal v izgubljanju stika partije z množicami, v prepuščanju tovarniških 
delavcev starim socialdemokratskim sindikalistom, kar naj bi bilo pereče še 
zlasti v Ljubljani z malo pravega proletariata v KPS, zaradi česar naj bi obsta-
jala nevarnost, da bo partija izginila v malomeščanstvu. Poudarjala se je pazlji-
vost pri sprejemanju novih članov v partijo in postavljanju ljudi na odgovorna 
mesta in se je kot svarilni primer navajalo mariborsko okrožje, kjer naj bi se 
v OF vrinili kulaki in špekulanti, komunisti pa niso znali politično izkoristiti 
zakona o agrarni reformi. Apeliralo se je na splošno budnost v smislu: "Vsak par-
tic' mora biti oko OZNE. Demokracija je za široke ljudske množice ne pa za 
reakcijo." Skladno s tem naj bi se okrepil nadzor nad privatnimi podjetji, v šolah 
zagotovil pouk na "znanstveni podlagi", pri čemer je bila ost uperjena še zlasti 
proti šolskim sestram, v tovarnah eliminiral vpliv socialdemokratov, delovanje 
duhovščine naj bi se spremljalo tudi z obiskovanjem cerkvenih obredov, ostre-
je naj bi se nastopalo proti črni borzi in špekulaciji ter vzporedno podpiralo 
ustanavljanje zadrug itd.89 Posebna pozornost je veljala Cerkvi, ki je bila kmalu 
označena za glavnega sovražnika, za hrbtenico opozicije, saj je partija še zlasti 
po prebiranju pastirskega pisma katoliških škofov Jugoslavije konec septembra 
1945 ugotavljala, da postaja duhovščina "vedno bolj ofenzivna" in skladno s 

88 ZAL, LJU 684 MK KPS Ljubljana, t. e. 3, a. e. 27: zapisniki seje MK KPS Ljubljana s sekretarji komitejev 
četrti in ustanov 3. 9. 1945, seje MK KPS Ljubljana s sekretarji četrtnih komitejev 5. 10. 1945 in seje MK 
KPS Ljubljana s sekretarji komitejev četrti in ustanov 16. 10. 1945.

89 ZAL, LJU 684 MK KPS Ljubljana, t. e. 5, a. e. 91, zapisnik partijske konference 24. 11. 1945.
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tem zahtevala, da "masa protestira" proti temu, torej vzpodbujala javno izraža-
nje nezadovoljstva proti Cerkvi.90 

Pomen zmagovitega volilnega izida je mdr. takole rekapituliral Kardelj na 
partijski konferenci v Ljubljani 22. novembra 1945: 

Volitve so brez dvoma velika zmaga partije in vseh demokratičnih sil v Jugoslaviji. 
Ta zmaga je prišla kot zaključek vojaške zmage nad okupatorji in njih pomagači, 
je takorekoč plod narodno osvobodilne borbe in hkrati korak, prvi korak v novo 
razdobje, v kateri je treba izvršiti izgradnjo revolucionarno demokratične oblasti 
in rešiti vse ostale naloge zvezane s tem.91 

Volilno zmago LF oziroma OF je vodstvo partije interpretiralo ne samo kot 
izraz zaupanja ljudi do frontne organizacije ampak tudi kot podporo komuni-
stični partiji. Podpora partiji naj bi bila rezultat vodenja "dosledno revolucio-
narne linije" oziroma "revolucionarne perspektive" komunistične partije v času 
osvobodilnega boja, dalje posledica nesposobnosti opozicije ponuditi ljudem 
pozitivne perspektive ampak le negotovost, notranje zaostrovanje in celo drža-
vljansko vojno in tretjič, ker da so partijske metode in oblike političnega boja 
"odgovarjale stopnji ljudske zavesti", se pravi, da so bile "v glavnem pravilno 
prilagojene razpoloženju in spoznavanju ljudskih množic, da v glavnem nismo 
ne prehitevali, ne zaostajali, da so se ljudske množice korak za korakom prepri-
čevale o pravilnosti politike KP".92

V Sloveniji je bilo podrobni analizi rezultatov volitev podvrženo še zlasti 
mariborsko okrožje. Ocena slovenskega partijskega vodstva je bila, da je tam-
kajšnja partijska organizacija vključno z okrožnim komitejem popolnoma 
odrekla, ker da ni znala realno oceniti razpoloženja in identificirati "sovražni-
ka", kakor so imenovali politične nasprotnike. Hkrati je bila v značilni partijski 
praksi deležna kritike tudi celotna slovenska partija, pri čemer so se navajale 
sedaj naslednje napake, pomanjkljivosti in "bolezni": legalizem – stremljenje, 
da so vsi postopki v skladu z zakonitostjo (torej drugače kot pred volitvami!), 
"pretirana zvestoba črki zakona" kot negativna dediščina avstrijske monar-
hije, namesto da bi odločitve in ukrepe črpali iz "živega življenja" in "razvijali 
naprej našo demokratično revolucijo"; oportunistične in socialdemokratske 
tendence, ki povzročajo pojave "gnilega liberalizma" v odnosu do včerajšnjih 

90 Zapisniki politbiroja CK KPS, dok. 11; Tamara Griesser-Pečar, "Pomen 'osvoboditve' za slovensko kato-
liško Cerkev", v: Slovenija v letu 1945, ur. Aleš Gabrič (Ljubljana, 1996), str. 113, 123–128.

91 V skrajšani verziji Kardeljevega referata je ta misel formulirana: "Volitve so največja zmaga, so zaklju-
ček vojne zmage in pomenijo korak v novo razdobje – razdobje revolucionarne demokracije." ARS, AS 
1589/III CK ZKS, t. e. 32, E. Kardelj, O volitvah (referat na partijski konferenci.), a. e. 873.

92 ARS, AS 1589/III CK ZKS, t. e. 32, Kardelj, Nauki iz volitev in volilne kampanje, partijska konferenca 
KPS, Ljubljana 22. 11. 1945, a. e. 873.
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nasprotnikov; govorjenje o enotnosti na ravni fraz; izgubljanje iz zavesti, da se 
življenje odvija še vedno v razredni družbi, ki družbo politično cepi v različ-
ne tabore, zaradi česar OF kot vsenarodna organizacija "objektivno ne more 
pomeniti nič drugega kot specifično obliko zveze delavcev, kmetov in delovne 
inteligence, pod vodstvom KP, ki drži v svojih rokah komandne pozicije tako v 
političnem, kakor tudi v gospodarskem oziru".93 Skratka, partija naj bi ponovno 
dobila pravi revolucionarni značaj in s tem odstranila oportunizem, nevarnost 
lastne razvodenitve oziroma utapljanja v OF ter vpliv t. i. malomeščanščine. V 
tem smislu so bile izrečene kritike slovenski partiji konec leta 1945 tudi s strani 
Josipa Broza.94

Zmaga LF oziroma OF na volitvah v Ustavodajno skupščino je omogočila, 
da se t. i. druga faza revolucije v Jugoslaviji ni uresničila po vzoru oktobrske 
revolucije, vendar je bil doseženi rezultat kljub temu na koncu enak.95 

Vida Deželak Barič

PREPARATION AND EXECUTION OF REVOLUTIONARY TAKEOVER OF 
POWER ON SLOVENE TERRITORY IN 1945

SUMMARY

The revolutionary takeover of power, which was carried out by the Communist 
Party of Slovenia (KPS) at the end of the Second World War, unfolded in a long 
period of time. It encompassed primarily the systematic preparatory phase for 
the takeover and consolidation of party positions at the approaching end of 
the war, and the latter implemented concrete actions in the months after the 
end of the war, when the KPS succeeded in consolidating its position on a bro-
ader territory. While the main strategic objective of the KPS had always been 

93 ARS, AS 1589/III CK ZKS, t. e. 32, Kardelj, Nauki iz volitev in volilne kampanje, partijska konferenca 
KPS, Ljubljana 22. 11. 1945, a. e. 873.

94 Politbiro centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije 1945–1948 (Beograd, 1995), dok. 11. 
95 Repe, Rdeča Slovenija, str. 242.
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a revolutionary takeover of power, during occupation they adopted, due to 
external and internal political reasons and instructions from the Comintern, a 
concept of containment of an open transition to revolution and its consequent 
delay to the post-war period. As explained by a Edvard Kardelj, a member of 
the Politburo of the Central Committee of the Communist party of Yugoslavia, 
in the school of the Central Committee of the KPS in early 1944, this meant 
that it became of key importance for them to emphasize during occupation a 
national liberation position (i.e. rise against the occupier), and through such 
a stance enforce a monopolist role for the KPS in the resistance movement, 
which would also be a reliable basis for the takeover of power and the imple-
mentation of the revolution after the war.

In 1944, the KPS completely dominated the resistance movement and was 
preparing methodically for the post-war takeover of power. On the political 
front, the KPS had already formally established a leading role in the resistance 
movement with the implementation of the Dolomite Declaration of 1943, and 
thus paved a way for political domination. A Political monopoly enabled the 
party unhindered interference in the design of the so-called people's govern-
ment and country. Sticking to the National Liberation positions strengthened 
the resistance in the military and political components, thus further strength-
ening the position of the party. At the same time, it continued to strengthen its 
own ranks in the organizational and ideological political view, which ensured 
the party real impact on the resistance and enforcement of the revolutionary 
direction in the development of the government’s character, such as the one 
which had begun to develop under the guidance of the Liberation Front (OF) 
after the first session of the Slovenian National Liberation Council in February 
1944; thus preparing for the takeover also from this perspective. In doing so, 
of key importance were the design of the administrative apparatus and plans 
for the adoption of concrete measures at the end of the war, the introduc-
tion of a new revolutionary order in the judiciary branch, and the establish-
ment of a political police force – the Department of National Security (Ozna). 
The Politburo of the Central Committee of the KPS had, especially from the 
autumn of 1944, a series of meetings in which it is dictated tasks in relation to 
the approaching end of the war, and then invoked them in the Presidium of 
the Slovene National Liberation Committee (SNOS) and in the Executive Com-
mittee of the Liberation Front.  The KPS never spoke openly of the revolution 
because of tactical reasons and covered its revolutionary standpoint with other 
expressions, such as: the acquisitions of the National Liberation struggle, genuine 
people's democracy, the new people's democracy, etc.

Two components played a key role in the direct takeover of power at the 
end of the war: the army, which was, from a political standpoint, in the exclu-
sive domain of the communists, and Ozna, which had been founded in 1944 
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mainly due to the post-war needs of the consolidating new government, and 
in this context the protection of the revolution, which the new government 
confirmed by its role in the killings of the Slovene Home Guard and the per-
secution of political opponents. The post-war bloodbath on Slovene Territory 
resulted in the deaths of about 15,000 people. In the first months after the war 
ended, the KPS gradually began taking control of the state and other institu-
tions, political organizations and associations, and by deploying personnel in 
different districts it strengthened its power also in the field. With the help of 
court proceedings, which among other things had a goal to exclude from the 
decision-making process the pre-war elite and nationalize private property, 
the party’s power rose also in the economy sector. Until the elections to the 
Constituent Assembly in November 1945, the KPS operated publicly mainly 
through the Liberation Front, which it still needed in the phase of consolida-
tion of the people's government, but afterwards began the rise of importance 
of trade unions. The victory of the Liberation Front in the election to the Con-
stituent Assembly was an important milestone in the strengthening of the posi-
tion of the Communist Party.
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Katoliška Cerkev 
na Slovenskem leta 1945

Tamara Griesser-Pečar
Dr., docentka
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e-pošta: tamara.griesser@gmx.at

Izvleček:
Prispevek obravnava preganjanje katoliške Cerkve v letu 1945 v Sloveniji. 
Iz strahu pred komunističnim nasiljem je ob koncu druge svetovne vojne 
maja 1945 Slovenijo zapustilo 275 duhovnikov. Številni duhovniki so bili 
aretirani in obsojeni na visoke zaporne kazni s prisilnim delom, nekateri 
tudi na smrtno kazen. Cerkev je zaradi agrarne reforme, denacionalizacije in 
zaplemb po obsodilnih sodbah izgubila veliko premoženja. Oblast je vedno 
bolj onemogočala tudi poučevanje verouka. Močan pritisk na bogoslovce se je 
začel že leta 1945. Cerkvene šole je oblast odvzela in pozaprla, redovnice, ki so 
delale v bolnišnicah in sanatorijih, domovih za stare in onemogle, v ubožnicah 
itd., pa odpustila, tudi če za njih nadomestila niso imeli.

Ključne besede: 
pastirsko pismo, Vatikan, škof Rožman, Anton Vovk, lojalnostna spomenica, 
Boris Kidrič, OZNA, emigracija, procesi, vojni kurati, pristanki, agrarna reforma, 
zaplembe, verouk, Verska komisija.

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 16 (2016), št. 2, str. 399–418, 50 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Pastirsko pismo škofov 

V nedeljo, 30. septembra 1945, v nekaterih župnijah pa teden dni pozneje,1 so 
katoliški duhovniki po vsej Jugoslaviji popolnoma nepričakovano za oblast s 
prižnice prebrali pastirsko pismo o stanju katoliške Cerkve v Jugoslaviji, ki so ga 
jugoslovanski škofje podpisali na konferenci v Zagrebu 20. septembra 1945 z 
ostro obsodbo protiverskega in proticerkvenega ravnanja oblasti. Ključna ugoto-
vitev pisma je bila: "Današnje stanje katoliške Cerkve v Jugoslaviji se razlikuje po 
našem mišljenju samo po imenu od stanja odkritega preganjanja Cerkve." Med 
podpisniki pastirskega pisma so bili trije cerkveni dostojanstveniki iz Slovenije: 
lavantinski škof dr. Ivan Tomažič, generalni vikar ljubljanske škofije Anton Vovk 
in generalni vikar za Prekmurje Ivan Jerič. Episkopat je napisal 21. septembra tudi 
posebno pismo za javnost ter 22. septembra pismo predsedniku Titu.2 

Škofje so opozorili na usodo zaprtih in ubitih duhovnikov med in po vojni 
ter na nezasedenost škofij. Kritizirali so odsotnost pravičnosti v sodnih postop-
kih, da na smrt obsojeni ne smejo prejemati zakramentov, da oblast zavira kato-
liški tisk, predvsem pa, da je na "vzgojnem področju /…/ katoliški Cerkvi zadana 
cela vrsta udarcev", da se onemogoča delo semenišč, cerkveni zavodi za vzgo-
jo srednješolske in delavske mladine pa se zapirajo, da verouk ni več obvezen 
predmet. Za episkopat je bil dušni blagor mladine v nevarnosti, nasprotoval je 
vpeljavi civilne poroke in opozoril, da se ovira karitativno delovanje. Agrarna 
reforma je Cerkvi brez vsake odškodnine odvzela zemljišča in s tem dodatno 
onemogočala delo Cerkve. Od dohodkov posestev niso živeli samo številni pri-
padniki Cerkve, s temi so se vzdrževala semenišča, osrednji škofijski uradi, stol-
nice, župnijske cerkve itd. 

S pastirskim pismom so se odnosi med Cerkvijo in režimom občutno 
poslabšali. Tito je komentiral, da 

vsebina pisma in čas, v katerem je bilo izdano, tudi potrjujejo, da je popolnoma 
v skladu z načrtno gonjo in napadi vseh sovražnikov proti novi, prerojeni Jugo-
slaviji /.../ V pismu je dovolj neresnic, a kar me je najbolj začudilo, ko vem, da je to 
pismo delo najvišjih cerkvenih dostojanstvenikov, je neresnica, da je v Jugoslaviji 
Cerkev preganjana.3 

1 V nekaterih župnijah lavantinske (mariborske) škofije pisma niso pravočasno prejeli, zato so ga pre-
brali 7. 10. Pisma niso prebrali v Lendavi in Slovenski Bistrici, pri Sv. Ani pa je bilo branje prekinjeno. V 
Negovi ga je partijski sekretar prepovedal. V teh krajih so pismo velikokrat brali na domovih. Griesser-
Pečar, "Pomen 'osvoboditve' za slovensko katoliško Cerkev", v: Slovenija v letu 1945, ur. Aleš Gabrič 
(Ljubljana, 1996), str. 123–128 (dalje: Griesser-Pečar, "Pomen 'osvoboditve'") .

2 Arhiv republike Slovenije (ARS), SI AS 1835, Komisija za vojno škodo: Pastirsko pismo katoliških ško-
fov Jugoslavije.

3 Maršal Tito, podpredsednik zvezne vlade Edvard Kardelj in predsednik narodne vlade Slovenije Boris 
Kidrič o pastirskem pismu (Ljubljana, 1945), str. 5, 8.
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Podpredsednik jugoslovanske vlade Edvard Kardelj je komentiral, "da je del 
reakcije visokega katoliškega klera nastopil s svojim pastirskim pismom proti 
ljudstvu".4 In predsednik slovenske vlade Boris Kidrič se je sprenevedal: "Ko sem 
ga bral, je moje začudenje raslo od vrste do vrste. Človek bi namreč mislil, da je 
nemogoče govoriti o morali, hkrati pa v isti sapi kopičiti – neresnice".5

4 Prav tam, str. 18.
5 Prav tam, str. 19.

Anton Vovk (com-
mons.wikimedia.org)
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So bile navedbe v pastirskem pismu pretirane?

Za novo komunistično oblast in njen obstoj je bila Katoliška Cerkev vse do pre-
vrata 1990/1991 sovražnik številka ena predvsem zato, ker je bila edina orga-
nizirana sila izven Komunistične partije (KP). Že v poročilu notranjega ministr-
stva novembra 1945 je bila opredeljena kot "hrbtenica reakcije".6 Po partijski 
logiki je bilo potrebno tega sovražnika odstraniti, če to ni bilo mogoče, pa vsaj 
njegov vpliv zmanjšati, kolikor je bilo. Zato se je takoj po koncu vojne zače-
lo precej odkrito in surovo preganjanje Cerkve kot institucije in njenih pred-

6 ARS, letna poročila RSNZ, 067722, 1. 11. 1945; Griesser-Pečar, "Pomen 'osvoboditve'", str. 113.

Karikatura Nikolaja 
Pirnata "Agrarna 
reforma in 'Pastirsko 
pismo'" (Ljudska 
pravica, 21. oktober 
1945, str. 2)
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stavnikov ter vidnih vernikov. Sledile so hišne preiskave, množične aretacije in 
sodni procesi, potem pa stanovanjsko utesnjevanje, brisanje iz volilnih list, uki-
njanje cerkvenih šol, omejevanje verouka in verskega tiska. Agrarna reforma in 
nacionalizacija sta posegli po cerkvenem premoženju, zaprli so cerkvene šole 
in iz bolnišnic odpuščali nune. V časopisih, radijskih oddajah, na odrih in poli-
tičnih mitingih so se vrstili napadi proti duhovnikom, redovnikom in Cerkvi. 
Ženski redovne skupnosti so bile še posebno močno preganjane. Usode redov-
nic še vedno veljajo za manj znane in raziskane. Po maju 1945 so polagoma 
popolnoma izginile iz javnosti, že njihova redovna obleka pa je v prvih letih po 
vojni izzivala hude represalije.

Oblast je idejo narodne Cerkve najprej podpirala, a ta ni padla na plodna tla 
niti pri t.i. "napredni" duhovščini, torej tisti, ki je z oblastjo sodelovala. "Ljudska 
oblast" Cerkvi kljub številnim posegom ni mogla do živega, saj je imela veliko 
zaslombo v pretežno vernem slovenskem prebivalstvu in je bila mednarodno 
organizirana. Zato je oblast na vse načine skušala preprečevati vpliv Vatikana. 
Že 21. junija 1945 je Edvard Kardelj na seji Centralnega komiteja KP Slovenije 
(CK KPS) ocenil, da je "vprašanje cerkve edina resna nevarnost" in zahteval, da 
se naj duhovnikov ne pušča brez dovoljenja v župnije, uporablja naj se gibčno 
taktiko, cerkveno pomoč naj se deli vasem, ki so naklonjene oblasti, tam, kjer 
se "reakcija" pojavi, pa "lahko tolčemo".7 Septembra je zahteval še, da se naj s 
posegi proti duhovnikom ne zavlačuje: "Našo popustljivost smatrajo za slabost. 
Kadar se začuti organizacija, takoj aretirati!"8

Pastirsko pismo je takoj rodilo konsekvence. Oblast je prestavila načrtova-
no spremembo ustroja Verske komisije, ki je bila ustanovljena februarja 1944 v 
Črnomlju in naj ne bi bila več zgolj posvetovalni organ, temveč organ predsed-
stva vlade s kompetencami, ki jih je imelo ministrstvo za notranje zadeve. 

Lojalnostna spomenica

Takoj po vojni je v ljubljanski škofiji nastalo vprašanje, kako naj Katoliška cer-
kev reagira na novo oblast. Ob prevzemu Ljubljane so komunisti podobno kot 
Italijani leta od Cerkve zahtevali lojalnostno izjavo. Že 9. maja so po ukazu 
partije po vseh ljubljanskih cerkvah zvonili. Zaradi vernikov, ki jih je zastopala, 
je morala Cerkev, podobno kot leta 1941, poiskati neke vrste modus vivendi 
z novo oblastjo. V odsotnosti škofa dr. Gregorija Rožmana je generalni vikar 
Nadrah 15. maja 1945 najprej izdal okrožnico in ukazal duhovnikom, da jo ver-

7 Darinka Drnovšek, Zapisniki politbiroja CK KPS/ZKS 1945–1954, Viri 15 (Ljubljana, 2000), str. 31–32 
(dalje: Drnovšek, Zapisniki politbiroja).

8 ARS, SI AS 1589, Fond CK ZKS, PB 1945, šk 1., 20.9.1945.
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nikom preberejo po vseh pridigah in šmarničnem berilu na binkoštno nedeljo 
oz. v nedeljo po sprejemu: 

Slovenija ima sedaj svojo zakonito vlado. Dolžni smo ji po nauku katoliške Cerkve 
spoštovanje, pokorščino in zvestobo. Sv. Pavel pravi v listu do Rimljanov: 'Vsak 
človek bodi višjim oblastem pokoren; ni je namreč oblasti razen od Boga postav-
ljene. Kdor se torej ustavlja oblasti, se upira božji naredbi; kateri pa se upirajo, si 
bodo sodbo nakopali.' /Rimlj. 13,1. 2/. Samo takrat bi oblasti ne smeli biti pokor-
ni, če bi zahtevala od nas kaj takega, kar bi bilo zoper božjo voljo. Tedaj bi morali 
reči s Sv. Petrom: 'Sodite, ali je prav pred Bogom vas poslušati bolj kot Boga!' /Apd 
4,19/.9

Zgodovinar France M. Dolinar domneva, da je okrožnico napisal po nasve-
tu verskega referenta pri Glavnem poveljstvu narodnoosvobodilne vojske, dr. 
Metodu Mikužu.10 Srečala sta se 13. maja, dan preden je imel Mikuž v stolnici 
zadušnico za padle v vojni. Nadrah je Mikuža, ki je šel v partizane brez škofove-
ga dovoljenja, hotel odvezati suspenzije, vendar mu je ta potem povedal, da ga 
je škof Rožman potom priorja iz Pleterij že sam odvezal.11

Generalni vikar Ignacij Nadrah je predsedniku vlade Borisu Kidriču poslal 
prošnjo za avdienco, vendar odgovora ni dobil.12 Zamerili so mu govor, ki ga je 
imel na grobu prof. dr. Lamberta Ehrlicha, pa tudi njegove dobre odnose s ško-
fom Rožmanom. Duhovniki, podporniki nove oblasti (Stanko Cajnkar, Metod 
Mikuž), so duhovščino mirili, da oblast Cerkve ne bo preganjala in da je lojalno 
sožitje z oblastjo možno, da je OF vseljudska organizacija. Zato je Nadrah, kot je 
navedel tajnik Stanislav Lenič v svojih zapiskih v zaporu, najprej pripravil okro-
žnico, ki bi duhovnike vzpodbudila, da vstopijo v OF. Še preden je bila ta raz-
množena, pa jo je preklical.13 "Ljudska oblast" je kmalu, 14. junija, Nadraha are-
tirala, 8. septembra 1945 pa ga brez sodne obravnave spet izpustila. Že 15. junija 
po seji kapitlja ga je nasledil Anton Vovk. Drugi, ki bi bili za nasledstvo na vrsti 
pred njim, so se temu odpovedali. Z Vovkom so se predstavniki oblasti, pred-
vsem notranji minister Zoran Polič in predsednik vlade Boris Kidrič, pogovar-

9 Nadškofijski arhiv v Ljubljani (NŠAL), Ordinariat 1901–1956, št. 892/1945.
10 France M. Dolinar, Resnici na ljubo. Izjave ljubljanskih škoov o medvojnih dogodkih (Ljubljana, 1998), 

str. 13–14 (dalje: Dolinar, Resnici na ljubo).
11 Tamara Griesser-Pečar, Stanislav Lenič. Življenjepis iz zapora (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 1997), str. 

137 (dalje: Griesser-Pečar, Lenič); Bogdan Kolar, "Nekatere razsežnosti odnosa med dr. Metodom 
Mikužem in ljubljanskim škofom", v: Mikužev zbornik , ur. Zdenko Čepič in dr. (Ljubljana, 1999), str. 
113–130.

12 ARS, SI AS 1931, mfs, II 0016842, poročilo stolnega župnika Josipa Šimenca. 
13 Griesser-Pečar, Lenič, 192. 
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jali.14 Oblast se je očitno zanašala na to, da bo novega generalnega vikarja, ki se 
med vojno ni vidno eksponiral, lažje obvladala kot konzervativnega Nadraha. 

 Že dva tedna po aretaciji generalnega vikarja je iz Zagreba prispel predse-
dnik Verske komisije LR Hrvatske dr. Svetozar Rittig in Vovku svetoval, da duho-
vščina poda vdanostno spomenico centralni vladi v Beogradu in Narodni vladi 
v Ljubljani: "Pokažite dobro voljo, zaupanje vladi. Poudarite, da ste veseli, ko je 
narod storil zgodovinsko dolžnost. To bo uvertura za nadaljnje sodelovanje."15 
Isto je škofijskemu arhivarju in simpatizerju OF dr. Maksu Miklavčiču svetoval 
minister Tone Fajfar. Pojasnil je, da se mora duhovščina pokazati vredno in 
predložiti vdanostno spomenico, v kateri mora jasno obsoditi svoje medvojno 
delovanje, obenem pa tudi zagotoviti, da bo neizprosno nastopala proti vsako-
mur, ki bi skušal rušiti, kar se je v štiriletnem narodnoosvobodilnem boju pri-
dobilo.16 In generalnemu vikarju Vovku je predsednik vlade Boris Kidrič 8. julija 
1945 pojasnil, da oblast noče preganjati Cerkve, da pa zahteva, da Cerkev gradi 
na realnosti in da postavi svoje pozicije na nove osnove, ker da se je politični 
klerikalizem preživel. Vovku je dal vedeti, da ima podrobna poročila o razmerah 
v škofiji in da vlada pričakuje, da Cerkev kliče tiste duhovnike, ki so se pregrešili, 
na odgovornost in da duhovnike, ki so se kompromitirali, premesti v oddalje-
ne kraje ali pa jih pošlje v samostane kot npr. v Stično, stare in bolehne pa v 
njihove rojstne kraje. Sicer pa da ima Cerkev svoje cerkvene postopke in svoja 
cerkvena sodišča in da je oblast "tudi za kazenske slučaje pripravljeni zatisniti 
oči, če bo te slučaje po svojem preudarku obsodila cerkvena oblast sama." Po 
njegovem mnenju je Cerkev večino primerov lahko sama uredila. "Za najhujše 
slučaje pa bi seveda prišla naša odločitev in eventuelno tudi kazen." Zahteval 
je, da skupina duhovnikov pod vodstvom škofijskega ordinariata jasno obsodi 
narodno izdajstvo in svoje vernike opozori, da se morajo obnašati patriotično, 
da so pripravljeni pozabiti, 

v kolikor se je duhovščina s svojimi predstavniki pregrešila zoper naše gibanje /.../ 
Toliko sile naj bo v duhovščini in razumevanja časovnih razmer, da bo vsak zase 
priznal: 'Grešil sem' in po tem uredil svoje delovanje. Poudarjam: Rešitev položaja 
in našega razmerja je predvsem odvisna od ponašanja Cerkve.17

Kidrič je priznal, da so s tem, da duhovnike kličejo v Ljubljano, da dobijo 

14 ARS, SI AS 1931, mfs, Lm 0141851; Griesser-Pečar, Lenič, op. 1, str. 192–193.
15 ARS, SI AS 1931, mfs, Lm 0141461; Blaž Otrin, Anton Vovk. V spomin n opomin (Ljubljana, 2003), str. 

62–63 (dalje: Otrin, V spomin in opomin).
16 ARS, SI AS 1931, mfs, U 00122726.
17 ARS, SI AS 1931, mfs, Lm 0141851; Otrin, V spomin in opomin, str. 254–256; Griesser-Pečar, "Pomen 

'osvoboditve'", str. 120.
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dovoljenje za svoje delovanje, "proti duhovščini podvzeli /…/ izjemne mere". V 
glavnem naj bi bil vzrok za ta postopek lavantinska škofija, kjer je veliko duhov-
nikov začelo spet "po starem". "Verjemite, da nam procedura z duhovščino ni 
ljuba. Mirno pa izjavljam, da se krščanstva ne bojimo. Naš nazor ostane."18 

Dejansko je krog duhovnikov v ljubljanski pokrajini pripravljal že besedilo 
vdanostne spomenice. Po zamislih dr. Maksa Miklavčiča, Frana S. Finžgarja, dr. 
Antona Trstenjaka, dr. Franceta Kimovca in frančiškanov bratov Jožefa in dr. 
Stanislava Aljančiča ter dr. Angelika in dr. Romana Tominca in p. Gvida Ranta je 
dr. Jakob Šolar pripravil prvo verzijo spomenice, ki pa je bila večkrat predelana. 
Končno obliko ji je dal Josip Šimenc, vodja malega semenišča.19 Mariborski škof 
dr. Ivan Tomažič ni bil pripravljen sodelovati, češ da to ni njegova stvar, stike 
z oblastjo pa da je že izpostavil. Dejansko je bila situacija v lavantinski škofi-
ji drugačna, ker so veliko večino duhovnikov in redovnikov Nemci leta 1941 
deportirali na Hrvaško in so se poleti 1945 počasi vračali. Skupini duhovnikov, 
ki so pripravljali besedilo, je šlo zato, tako prof. Trstenjak, da se situacija ne bi še 
zaostrila, ker so predvsem na deželi nekateri duhovniki še mislili, da se bo vrnil 
Miha Krek, oz. so še vedno upali na Angleže.20

Generalni vikar Anton Vovk je 11. julija v imenu svetne in redovne duho-
vščine ljubljanske škofije podal lojalnostno izjavo oz. "spomenico" predsedniku 
vlade Borisu Kidriču v navzočnosti notranjega ministra Zorana Poliča. V Vov-
kovem spremstvu so bili: stolni dekan dr. Franc Kimovec, dekan Teološke fakul-
tete dr. Andrej Snoj, vodja malega semenišča ljubljanske škofije, stolni kanonik 
Josip Šimenc, župnik dr. Janko Arnejc, kaplan Stanko Perčič, predsednik Kate-
hetskega društva prof. dr. Pavel Simončič, provincialni delegat frančiškanov p. 
Teodor Tavčar, jezuitski superior p. Ludovik Lederhas, predstavnik križnikov p. 
ing. dr. Stanko Dostal, inšpektor salezijanskega reda Ivan Špan in vizitator laza-
ristov Lovro Sedej. Duhovščina ljubljanske škofije je izjavila: 

Narodni vladi /…/ izjavljamo svojo iskreno vdanost, svoje spoštovanje, svojo 
pokorščino in zvestobo, ki nam jo veleva naravna etična in posebej verska 
dolžnost /.../ Enako vdanost, spoštovanje, pokorščino in zvestobo izrekamo naši 
Zvezni vladi demokratične federativne Jugoslavije v Beogradu.21 

V tem delu je izjava podobna tisti, ki jo je ljubljanski škof dal leta 1941 
Visokemu komisarju, oz. lavantinski škof Tomažič pisno Hitlerju. Merodajen je 
bil katoliški moralni nauk, da je oblast sicer lahko krivična, da pa je potrebno 

18 Prav tam.
19 ARS, SI AS 1931, mfs, Lm 0012729.
20 Prof. dr. Anton Trstenjak v pogovoru z avtorico, 26.9.1995.
21 Dolinar, Resnici na ljubo, str. 17–21.
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upoštevati predpise, ki zadevajo javno varnost in red ter splošni blagor, ker bi 
nasprotno anarhija predstavljala še večje zlo. 

Seveda pa spomenica leta 1945 ni bila zgolj lojalnostna izjava, duhovšči-
na je obžalovala tudi ravnanje nekaterih duhovnikov med vojno in obsodila 
"vsa brezpravna nasilna dejanja", kar je seveda pomenilo nasilna dejanja tradi-
cionalne in komunistične strani. Svoj pogled je prav tako usmerila na važnost 
sprave in poudarila, da je dolžnost duhovščine "zdraviti rane tako bridke prete-
klosti" in da Cerkev želi "s podvojenimi močmi pomagati gasiti ogenj sovraštva, 
maščevalnosti in krivičnosti".22 Končno je izrazila tudi željo, da vlada beguncem 
omogoči, da se vrnejo domov in poudarila, da ima zaupanje, da bosta Narodna 
in Zvezna vlada omogočali versko vzgojo otrok, cerkveno poroko, potreben 
verski tisk, vzgojo duhovniškega naraščaja in za cerkvene namene potrebno 
imovino.

Kidrič, kot je napisal kanonik Josip Šimenc, "z besedilom ni bil popolnoma 
zadovoljen."23 Predvsem ga je motila, tako Vovk v spominih, prošnja za begun-
ce.24 Očitno mu je eden od soustvarjalcev besedilo že predhodno posredoval. 
Ni pa dobil zadnje verzije. Podpisniki so namreč dan pred predajo, besedilo 
spomenice še enkrat pregledali in ga priredili. Sicer ni znano kaj so dodali, vse-
kakor pa lahko iz Kidričeve reakcije sklepamo, da je bil stavek o beguncih nov. 

Predsednik Narodne vlade Boris je v svojem odgovoru podčrtal, da nova 
oblast in OF nista imeli "kulturnobojnih namenov", da sta nekajkrat poudari-
li svobodo vesti, bogoslužja in udejstvovanja verskega življenja in da so malo-
številni duhovniki v partizanih bili med vojno prijateljsko sprejeti in imeli vso 
možnost opravljanja verske službe. 

Veri ni škodovala OF, škodovalo ji je sodelovanje škofa Rožmana in drugih 
duhovnikov z okupatorji /.../. Kar se beguncev tiče, imajo možnost, da se vrnejo. 
Naša narodna justica je nad vse pravična in brez dvoma ne bo nikogar obsodila, 
ki je pobegnil zgolj kot panična žrtev brezvestne propagande, pa nima na sebi 
nobenega greha proti narodu in državi. Naša narodna oblast ni nikoli nikogar 
preganjala, ker je duhovnik ali veren katoličan. 

Kidrič je delegaciji dal vedeti, da bo vlada Cerkev podprla, če bo ta načela 
spomenice izpeljala.25 

22 Griesser-Pečar, "Pomen 'osvoboditve'", str. 123.
23 ARS, SI AS 1931, mfs, II 0016848.
24 Otrin, V spomin in opomin, str.64.
25 Slovenski poročevalec, 14.7.1945, str. 1. Po poročilu Šimenca (ARS, SI AS 1931, mfs, II 0016848) je 

objavljen tekst Kidričevega odgovora, bolj kot pri srečanju samem, poudaril obsodbo škofa Rožmana.
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Preganjanje predstavnikov Cerkve

Velika večina duhovnikov in redovnikov je imela precejšnje težave z oblastmi. 
Že od vsega začetka je bila OZNA26, ki je bila ustanovljene maja 1944, glavni 
represivni organ oblasti proti Cerkvi. Dejansko pa je nadaljevala delo Varno-
stnoobveščevalne službe (VOS), ki je delovala na slovenskem ozemlju od srede 
avgusta 1941 do februarja 1944. Že od marca 1945 je OZNA vodila evidenco 
vseh duhovnikov in zbirala obremenilno gradivo, tudi tistih, ki niso nasproto-
vali OF oz. NOB. Posebno nevarna je bila v očeh partije tudi t.i. sredinska duho-
vščina, ki med vojno ni bila na nobeni strani in ji niso mogli očitati kakršneko-
li kolaboracije.27 Cilj je bila vzpostavitev monopola Komunistične partije nad 
oblastjo in skrb za to, da se ta monopol obdrži. Za dosego tega cilja so uporabili 
prav vsa sredstva: od podtikavanj dokazov, poneverb, prisluškovanj, zasledo-
vanj, diskreditacij, cenzure, izsiljevanj, groženj, vse do fizičnega nasilja in celo 
umora. 

Od maja do konca leta 1945 je bilo v Sloveniji zaprtih najmanj 95 svetnih 
in redovnih duhovnikov, od tega 12 Hrvatov in trije tuji duhovniki, poleg tega 
še 20 redovniških bratov in najmanj 22 redovnic ter večje število bogoslov-
cev. Med zaprtimi duhovniki je bil tudi primorski duhovnik Filip Trčelj, ki je 
v letih 1932–34 skusil fašistični zapor, leta 1939 pobegnil v Jugoslavijo in bil 
nato profesor na 1. ženski redni gimnaziji v Ljubljani. Sredi junija 1945 ga je 
"ljudska oblast" zaprla. Kot za prošta Alfonza Klemenčiča, ki je bil obsojen na 
božičnem procesu 1945 in leta 1946 za škofa Rožmana sta tudi za njega inter-
venirala Mihael in Ivanka Tomšič, starša Toneta Tomšiča. Trčelj je bil izpuščen 
10. septembra 1945 in čeprav je bil bolan, je po treh dneh bolnišnico moral 
zapustiti. Ostal je tudi brez stanovanja. Za božične praznike je pomagal upra-
vitelju župnije Sorica Francu Krašni pri upravljanju vikariata Davča. Ko je bil 7. 
januarja 1946 na poti v Ljubljano skupaj s Krašno, sta ju na cesti proti Železni-
kom ustavila dva terenca. Knojevci so ju v Štulcovi grapi likvidirali.28

Emigracija

Iz strahu pred komunističnim nasiljem je ob koncu druge svetovne vojne maja 

26 Od marca 1946 naprej "Uprava državne varnosti"(UDV), po domače Udba.
27 ARS, AS, Fond CK ZKS
28 Jeseni 1946, ko je prišlo iz Kranja povelje, da je treba vse mrliče v okolici prekopati, so Davčani trupli 

prekopali na pokopališče v Davči. Razstava "Boj proti veri in Cerkvi", Arhiv Republike Slovenije, NŠAL; 
Več o Terčelju: Renato Podbersič ,"Filip Terčelj in njegov čas v luči Vatikanskih arhivov", Tretji dan, 
2015, št. 5–6, str. 15–21.
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1945 Slovenijo zapustilo 275 duhovnikov, samo iz ljubljanske škofije 185 sve-
tnih in 62 redovnih duhovnikov, iz lavantinskske škofije pa 24 duhovnikov, ki 
so med vojno našli zatočišče v t.i. Ljubljanski pokrajini. Med njimi so bili trije 
stolni kanoniki, štirje univerzitetni profesorji, deset katehetov in ljubljanski 
škof dr. Gregorij Rožman, ki pa ni nameraval pobegniti, sledil je zgolj vabilu 
krškega škofijskega ordinariata, da naj izpostavi stike z angleškimi oblastmi. 
Vabilo so poslali, ker so se bali za njegovo varnost, škof sam pa se je namera-
val vrniti, vendar mu je to potem njegova bližnja okolica preprečila. Zbežalo 
je tudi 66 bogoslovcev. Britanci so iz Vetrinja skupaj z domobranci vrnili vojne 
kurate, ki so končali na enem od prikritih grobišč po Sloveniji, pa še sedem sve-
tnih duhovnikov – pet profesorjev škofijske gimnazije in en profesor verouka 
iz Novega mesta. Profesorje, ki so jih prepeljali v koncentracijsko taborišče Št. 
Vid, so še pred amnestijo 18. julija 1945 izpustili. Eden od njih, Alojzij Strupi, je 
mesec dni pozneje umrl za posledicami nečloveškega ravnanja v koncentracij-
skem taborišču. Zbežalo je tudi 66 bogoslovcev. Zaradi komunističnega nasilja 
je leta 1945 umrlo tudi 53 bogoslovcev.29

62 škofijskih duhovnikov je po nekaj dneh nadaljevalo pot v Trbiž (Italija), 
drugi so ostali dalj časa na Koroškem, kjer je del živel v taboriščih in duhovno 
oskrboval svoje rojake, drugi del pa je živel v različnih župniščih in drugih usta-
novah in tam pomagal pri pastoralni oskrbi. Nekateri so ostali na Koroškem za 
vedno in so bili inkardinirani v Krško škofijo, drugi pa so dobili nova delovna 
mesta po Evropi, v Severni in Južni Ameriki. Med njimi je bil tudi ljubljanski škof 
dr. Gregorij Rožman, ki je bil vse do novembra 1947 gost v škofiji, preden se je 
izselil preko Salzburga in Švice v ZDA. Jugoslovanska vlada je pri Glavnem stanu 
zavezniških sil v Italiji zahtevala izročitev "izdajalcev" oz. "kolaboracionistov", 
med njimi tudi ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rožmana.30 

Vsi na Koroškem slovenskih duhovnikov niso sprejeli z odprtimi rokami, 
tudi ne v cerkvenih krogih. Celo v stolnem kapitlju so jim nekateri kanoniki 
nasprotovali. Razdeljeni so bili tudi koroški Slovenci. Medtem ko so mnogi radi 
pomagali, so jim drugi, ki so stali na strani Osvobodilne fronte za Koroško in 
bili pod močnim vplivom komunistov, nasprotovali. V taborišča pa so prihajali 
odposlanci iz Slovenije z nalogo, da z lažnimi obljubami pregovorijo begunce, 
da se vrnejo v svojo domovino.31

29 Nadškofijski arhiv Maribor (NŠAM), Slovenska škofovska konferenca, Smrtne žrtve iz vrst duhovni-
kov, bogoslovcev, redovnih bratov, 210/94.

30 The National Archives (TNA), PRO, FO 371/67406.
31 Tamara Griesser-Pečar, "Kirche und Immigration", v: Katholische Kirche in Kärnten und 

Lebenswirklichkeiten 1900–1975 /Koroška katoliška Cerkev in življenska dejstva 1900–1975, ur. 
Avguštin Malle, Peter Tropper, Das gemeinsame Kärnten/Skupna Koroška 13 (Celovec, 2015), str. 
376–377.
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Procesi

Vzorec za povojne montirane procese je bil prvi komunistični politični proces 
v Kočevju (9.–11. oktobra 1943), ki so ga slavili kot prvi proces proti vojnim 
zločincem v Evropi, ker naj bi bil izpeljan po splošno veljavnih načelih proce-
snega prava, dejansko pa je bil njegov izid že vnaprej določen. Višji državni toži-
lec, major Jernej Stante, je že na tiskovni konferenci 20. julija 1945 napovedal 
udarec proti Katoliški cerkvi, ko je naznanil, da mora slediti proces proti tistim, 
ki so "zlorabili religijo" v škodo osvobodilnega boja, "kar je pri nas najtežji pri-

Ivan Maček-Matija, 
šef OZNE (Muzej 
novejše zgodovine)
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mer sodelovanja s sovražnikom."32 Cerkev je bila vključena v skupinske procese 
proti razrednim sovražnikom. V letu 1945 so krajši čas delovala "sodišča naro-
dne časti" (5. 6.–25. 8.), katerih namen je bil zaplemba imovine. Med obsojeni-
mi so bili tudi duhovniki, tako 3. avgusta 1945, ko so na sodni klopi sedeli pred-
stavniki tiskarn in založb. Ker so bili med drugim obsojeni duhovniki so bile 
zaplenjene naslednje tiskarne: Ljudska tiskarna in knjigarna (dr. Alojzij Odar, 
Valentin Tomc, Ignacij Zaplotnik, Anton Čadež), Zadružna tiskarna, Narodne 
tiskarna, Neografika, Salezijanska tiskarna in Mladinska založba. Da je CK KPS 
usmerjal procese, kaže tudi izjava Ivana Mačka, poveljnika OZNE za Slovenijo, 
na seji 25. decembra 1945: "Duhovščina je zelo aktivna. Delajo zelo previdno, 
ne izstopajo preveč javno, ali zlasti na Dolenjskem se zelo vidi drobno delo-
vanje farov. Mi bomo v bližnji bodočnosti zaprli nekoliko farjev, kajti imamo 
dovolj podatkov, da bodo lahko obsojeni."33

Kar štirje duhovniki in redovniki so se po vrnitvi iz koncentracijskega tabo-
rišča Dachau z repatriacijskim transportom junija 1945 znašli v komunistič-
nem zaporu: salezijanski pomočnik Janko Božič, ki je bil leta 1945 celo obso-
jen na smrt zaradi sodelovanja z okupatorjem in potem pomiloščen, lavantin-
ski duhovnik Franc Hrastelj, ki je bil pred vojno ravnatelj Cirilove tiskarne v 

32 ARS, AS 1931, mfs, Lm 0176858.
33 Drnovšek, Zapisniki politbiroja, str. 59.

Peter Križaj na sodišču (Muzej novejše zgodovine)
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Mariboru in preživel v taborišču Dachau štiri leta in je bil tako kot frančiškan 
Engelhard Štucin prehodno zaprt in avgusta izpuščen, ter lavantinski duhovnik 
Henrik Goričan, ki je med vojno delal za obveščevalno službo Slovenske legije 
(SL) in na pobudo škofa Rožmana na Štajerskem in Gorenjskem ilegalno opra-
vljal dušnopastirsko službo, držal zvezo med ljubljansko in lavantinsko škofijo 
in hodil po direktivah škofa Rožmana k mariborskemu škofu Tomažiču. Njemu 
so sodili na božičnem procesu 19.–23. decembra 1945. Namen božičnega pro-
cesa je bil "razkrinkanje bivših meščanskih strank in slovenskega izdajalskega 
klera".34

Med 34 obtoženci na božičnem procesu je bilo pet duhovnikov, ki so vsi 
bili tudi obsojeni, dva celo na smrtno kazen: dr. Peter Križaj, ki je bil vojni kurat 
pri vaških stražah in domobrancih, je bil obsojen na obešenje, in Franc Cerkov-
nik, župnik iz Šentjošta, obsojen na ustrelitev.35 Vrhovno sodišče je 8. februarja 
1946 (Kpv 132/46) kazen potrdilo. Oba na smrt obsojena duhovnika sta vložila 
prošnjo za pomilostitev, ki jo je Prezidij Narodne skupščine FLRJ na svoji seji 12. 
marca 1946 zavrnil, tako da sta bila Cerkovnik in Križaj 20. marca 1946 usmr-
čena. Alfonz Klemenčič pa je bil obsojen na 20 let odvzema prostosti s prisilnim 
delom, bil pozneje pomiloščen in 1955 pogojno izpuščen. Henrika Goričana je 
sodišče obsodilo na 15 let odvzema prostosti s prisilnim delom.36 Križnik Jože 
Šavora je bil obsojen na 12 let odvzema prostosti s prisilnim delom. Kazen se 
mu je leta 1950 odpustila. Pri tem je bilo odločilno, da je bil pripravljen aktivno 
sodelovati v CMD in da je v zaporu napisal obširen elaborat o Cerkvi in o svojih 
sozapornikih. 

Med procesom so priče vedno znova poudarjale krivdo Cerkve, tako so 
npr. trdili, "da nosi pri umorih črne roke največjo moralno odgovornost izpri-
jena slovenska duhovščina", da bi naj škof Rožman to delovanje odobraval itd. 
V splošnem delu je sodba navajala, da naj bi duhovniki z lažnivo propagando 
rušili enotnost slovenskega naroda, z izdajstvom odvračali ljudi od NOB, svoje 
pripadnike pošiljali v "belogardistično", četniško in domobransko vojsko, v 
tajno obveščevalno službo (TOS), ki je bila v sestavi sovražne policije in gesta-
pa, in v državno obveščevalno službo (DOS). Namen vseh teh organizacij naj 
bi bil ovajanje ljudi okupatorjevi policiji in gestapu. Odrejali naj bi tudi mno-
žične pokole aktivistov OF. Med sodnimi dokumenti ni nobenih obremenjujo-
čih dokumentov. Za obveščevalno službo Slovenske legije, ki je bila usmerjena 
proti okupatorju, je delal samo Henrik Goričan. Zato ga je gestapo interniral v 
Dachauu. Protinarodno njegovo delovanje ni bilo. 

34 ARS, SI AS 1931, mfs, II0022706
35 ARS, SI AS 1931, šk. 535, Ko 526/45-148. 
36 Leta 1948 je bil zaradi istih dejanj obsojen na smrt z ustrelitvijo in stalni odvzem vseh državljanskih 

pravic, bil potem pomiloščen in 1955. pogojno izpuščen. Umrl je 1962. za posledicami zapora.
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Pristanki

Vsi duhovniki, ki med okupacijo niso bili na svojem službenem mestu, tudi tisti, 
ki so bili v zaporih in taboriščih, oz. so bili deportirani, so za izvrševanje dušno-
pastirskih poslov potrebovali pristanek ministrstva. Pristanki so bili potrebni 
samo v Sloveniji. Vsak duhovnik, ki pristanka ni imel, je bil odstranjen iz župni-
je. Ker pa je bil pristanek službovanja hkrati tudi pristanek bivanja, so bili izgna-
ni duhovniki posebno prizadeti. Mnogi so zato romali od fare do fare. Večina iz 
lavantinske škofije izgnanih duhovnikov se je vračala poleti 1945 v svojo ško-

Zapisnik o izvršitvi 
smrtnih obsodb 
(Okrožno sodišče 
v Ljubljani, Božični 
proces, Ko 526/45)
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fijo. Od 18. julija pa do konca leta 1945 so bile na Narodno vlado vložene pro-
šnje za pristanek za 260 duhovnikov. Nekateri so na pozitivno rešitev čakali več 
mesecev, drugi so vlagali prošnje večkrat.37 

Gospodarski posegi

Cerkev je izgubila veliko premoženja zaradi agrarne reforme in denacionali-
zacije, pa tudi zaradi zaplemb po obsodilnih sodbah. Že 21. novembra 1944 je 
Predsedstvo AVNOJ-a sprejelo "Odlok o prehodu sovražnega imetja v državno 
svojino, o državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so 
ga okupatorske oblasti odtujile“.38 Objavljen je bil 6. februarja 1945 v uradnem 
listu Demokratične federativne Jugoslavije. Na podlagi tega zakona so razlastili 
tudi premoženje redovnih skupnosti, cerkvenih nadarbin, ki so imeli sedež v 
Avstriji ali Nemčiji. Javni tožilec Ljudske republike Jugoslavije je 1. decembra 
1945 na vprašanje slovenskega javnega tožilca majorja Jerneja Stanteta poja-
snil, da spadajo "nepremičnine katerih lastniki so samostani, cerkve ali nadar-
bine, ki imajo svoj sedež v Avstriji ali Nemčiji pod udar odloka AVNOJ-a od 21. 
11. 1944" in jih mora "v smislu čl. 30 zak. o zaplembi imovine in upravljanju 
zaplembe" (LRS), zapleniti in ne vračati. Po istem dopisu javnega tožilca Jugo-
slavije pa naj ne bi vračali tudi ostalega premoženja samostanov, cerkva, nadar-
bin in drugih verskih ustanov, dokler ne bo odločeno ali "spada dotična imovi-
na pod udar zakona o agrarni reformi ali ne." 39

Šole

Po vojni so bile vse zasebne šole ukinjene, tudi vse cerkvene, med njimi najsta-
rejša slovenska klasična gimnazija, Zavod sv. Stanislava, ki jo je ustanovil škof 
Anton Bonaventura Jeglič. Tudi mala semenišča so bila po uredbi notranjega 
ministrstva ukinjena. Redovnice, ki so delovale kot učiteljice, so bile odpušče-
ne. Še leta 1935/6 so šolske sestre mariborske province skrbele za skoraj 3.100 
otrok, po vojni za nobenega več. Uršulinke so imele v Ljubljani do konca šol-
skega leta 1944/45 štiri šole: ljudsko šolo (223 učenk), meščansko šolo (202 

37 NŠAM, Zapuščina škofa Tomažiča, šk. 3, P 8/45, ministrski pristanki.
38 Uradni list DFJ, št. 2/45. Gl. tudi: Dušan Nečak, "'Nemci' na Slovenskem 1945–1955 v luči nemških 

in avstrijskih dokumentov", v: "Nemci" na Slovenskem, ur. Dušan Nečak (Ljubljana, 1998), str. 207. V 
istem zborniku: Jože Prinčič, "Podržavljenje nemške imovine na slovenskem ozemlju po drugi svetov-
ni vojni (1945–1955)", str. 246–248.

39 ARS, SI AS 1931, šk. 1452, Javni tožilec Slovenije, splošni oddelek, 10.12.1945, dopis Ministrstvu za 
notranje zadeve LRS.
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učenki), žensko realno gimnazijo (336 dijakinj) ter učiteljišče (51 dijakinj) s 
priključeno vadnico, tj. ljudsko šolo (183 otrok), na kateri so lahko učile učite-
ljiške pripravnice. 38 uršulink je poučevalo 1.331 deklic, leta 1946 je ostalo 33 
uršulink − učiteljic brez zaposlitve. Uršulinke so imele tudi internat, ki ga prav 
tako niso smele več vzdrževati. Podobno je bilo stanje v Škofji Loki, kjer so uršu-
linke imele tri šole in otroški vrtec, in v Mekinjah, kjer so imele meščansko šolo. 
Leta 1946 uršulinke niso imele nobene šole več in 80 kvalificiranih učiteljic je 
bilo brez zaposlitve in dohodkov.

Sicer je slovensko prosvetno ministrstvo ob podržavljenju uršulinskih šol v 
Ljubljani obljubilo, da bi prevzelo učiteljski zbor, ker takrat ni bilo nadomestila. 
Vendar so že v začetku šolskega leta nastavili samo šest sester, ki pa so jih že 
marca 1946 odslovili. Notredamske šolske sestre so imele pred vojno v ljubljan-
ski škofiji 11 otroških vrtcev in šol z 660 deklicami: v Šmihelu pri Novem mestu, 
na Jesenicah, v Šentjerneju, v Ljubljani, na Bledu, v Žireh. Imele so tudi inter-
nate v Šmihelu, v Ljubljani, vzgojni zavod v Trnovem, otroški dnevni dom na 
Jesenicah. Leta 1946 sestre niso poučevale nikjer več. Hčere Marije Pomočnice 
so imele dnevni dom za predšolsko mladino, konvikt za učenke revnih družin, 
vzgajališče za dečke. Povsod so morale z delom prenehati. Prav tako usmiljenke 
v zavodu Lichtenthurn (624 učenk in 22 učiteljic), na gimnaziji Kočevje (200 
učenk in 10 učiteljic), v otroškem vrtcu Zelena jama (do 60 otrok in 2 vzgojite-
ljici) in v Mladinskem domu Ljubljana Vič (120 otrok in 6 sester).40

Tudi poučevanje verouka so postopoma vedno bolj onemogočali. Na deže-
li se je na začetku verouk še poučeval, kasneje pa so za poučevanje zahtevali 
posebno dovoljenje ministrstva za prosveto. V Ljubljani se na osnovnih šolah 
verouk najprej ni poučeval, nato so nekateri kateheti dobili dovoljenje za eno 
uro tedensko, vendar brez honorarja. Na gimnazijah so lahko poučevali tisti 
kateheti, ki so bili prej državno nastavljeni, na novoustanovljenih gimnazijah 
verouka ni bilo. Od 6. februarja 1946 naprej je bil verouk ukinjen z istim argu-
mentom, kot že v osnovnih šolah. Noben srednješolski katehet, razen treh, v 
šolo ni smel več. Šele zadnje tri tedne pred koncem šolskega leta so kateheti 
pričeli dobivati dekrete za poučevanje verouka, in sicer brezplačno po eno uro 
tedensko.41

Že leta 1945 se je začel hud pritisk na bogoslovce. Skušali so jih prepričati, 
da izstopijo iz semenišča oz. so jih hoteli prisiliti, da sodelujejo z OZNO.

40 NŠAL, Poročila redovnih skupnosti.
41 ARS, SI AS 1931, mfs, Lm 0141880.
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Nega bolnikov in socialne ustanove

Redovnice so delale v zasebni bolniški negi, v bolnišnicah in sanatorijih, domo-
vih za stare in onemogle, v ubožnicah itd. Iz ideoloških razlogov so jih izrini-
li tudi iz teh ustanov, čeprav za njih niso imeli nadomestila. Dr. Marjan Ahčin 
je sicer že 17. decembra 1944 kot načelnik Oddelka za zdravstvo pri SNOS-u 
ugotovil, da brez njih dokler laično sanitetno osebje ne bo izšolano ni mogoče 
delovati, kar pa lahko traja več let.42 Kljub temu je 13. novembra 1945 kot mini-
ster za narodno zdravje prekinil pogodbe s provincialnimi predstojniki usmi-
ljenih sester.43

Brisanje iz volilnih imenikov

V smislu izjave Edvarda Kardelja junija 1945, da bodo volilni imeniki "zadnja 
čistka, likvidacija ostankov okupatorja"44, je 18. avgusta Boris Kidrič izdal tajni 
odlok, v katerem je bilo določeno, kdo v Sloveniji naj ne dobi volilne pravice. 
Besedila odloka še nimamo, dejstvo pa je, da so bili na volilnih imenikih črta-
ni številni duhovniki in redovniki, tudi celi samostani (Rakovnik, frančiškanski 
samostan na Marijinem trgu, Marijin dom, Lichtenturn). Oddelek OZNE Lju-
bljana − mesto je poročal načelstvu OZNE oktobra 1945: 

Sovražna propaganda po vseh samostanih se suče okrog volitev in prihoda anglo-
amerikanske komisije za kontroliranje volitev v Jugoslaviji. Zelo jih je prizadela 
izjava tov. Kardelja, ki je jasno povedal, da ni treba nikomur na volišče, kdor ne 
čuti z nami in da radi tega ne bo imel neljubih posledic, oni pa so se toliko trudili, 
da bi si pridobili volilno pravico (Rakovnik).45 

Frančiškane in salezijance so po pritožbi ponovno vpisali v volilni imenik, 
še vedno pa na njem ni bilo vseh, manjkali so celo nekateri, ki so bili na liniji 
OF, kot je npr. Anton Trstenjak.46 OZNA je nadzirala volišča in evidentirala vse, 
ki so volili v skrinjico brez liste oz. črno skrinjico. Župnik Munda iz Kamnice 
je pričal, da je čuvar opozicijske skrinjice vedno dajal neke znake ženski, ki je 
vodila imenik.47 OZNA Ljubljana − mesto je poročala 15. decembra na centralo 

42 ARS, SNOS, Verska komisija, mapa 2.
43 NŠAL, Poročila redovnih skupnosti, XI.Usmiljenke. 
44 Jera Vodušek Starič, Prevzem oblasti 1944–1946 (Ljubljana, 1992), str. 343. 
45 ARS, SI AS 1931, mfs, U0013054
46 ARS, SI AS 1931,U0016347. Na imeniku tudi ni bil dr. Janko Arnejc – glej proces. 
47 Okrožno sodišče Ljubljana, K 794/47-4.
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OZNE, da duhovništvo ni zavzelo enotnega stališča do volitev, da je del volil 
OF, del v skrinjico brez liste, največji del pa da je abstiniral.48 Po poročilu OZNE 
so najbolj številno volile redovnice, predvsem usmiljenke iz splošne bolnice 
in ženske bolnice, najmočnejša opozicija pa je bila okoli župnišča v Zg. Šiški. 
Usmiljenke na Celovški cesti 98 in usmiljenke v Gospodinjski šoli v Zg. Šiški 
so volile v skrinjico brez liste "na demonstrativen način", frančiškanski patri iz 
šišenskega župnišča in "ostali duhovni vodje reakcionarnih skupin pa so volili 
naše liste."49 Na Viču je dobila največji procent skrinjica brez liste okoli župnišča 
in otroškega zavetišča, ki so ga vodile nune.50

Mnenja o volitvah so bila med duhovniki in redovniki zelo deljena. 6. 
novembra so se na konferenci predstojnikov župnij in duhovnij mesta Ljublja-
ne v škofiji posvetovali o skupnem nastopu pri volitvah, vendar se niso zedinili. 
Za udeležbo se je najbolj zavzemal dr. Janko Arnejc, frančiškan dr. Stanko Aljan-
čič pa je bil najodločnejši nasprotnik. Škofija svojega mnenja ni dala.51

Sodelavci OZNE

Številne predstavnike Cerkve in verne laike je na podlagi resničnih in lažnih, 
skonstruiranih, moralno in politično "kompromitirajočih" dokazov OZNA pri-
silila na sodelovanje oz. na ovajanje svojih predstojnikov, duhovnikov in redov-
nikov ter svojih bližnjih. Ker je redkokdo sodeloval prostovoljno, je Udba seve-
da iskala šibke točke, včasih je nekdo tudi pristal na sodelovanje, ker je grozila, 
da bo se maščevala nad sorodniki in prijatelji. Včasih se je žrtev zatekla k škofu 
in mu o svoji stiski poročala. S tem je OZNA izgubila moč nad njo. Število sode-
lavcev Udbe pa je iz leta v leto naraščalo.

48 ARS, SI AS 1931, mfs, U0016429.
49 Prav tam, U 0016432.
50 Prav tam, U 00164313.
51 Prav tam, U 0016948.
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Tamara Griesser-Pečar

THE CATHOLIC CHURCH IN SLOVENIA IN 1945

SUMMARY 

The contribution deals with the persecution of the Catholic Church in Slovenia 
in 1945. On the request of the authorities the secular clergy and members of the 
religious orders of the Diocese of Ljubljana presented a loyalty memorandum. 
On 30 September the Catholic priests in whole Yugoslavia read in most chur-
ches the pastoral letter of the Bishop‘s Conference with a sharp condemnation 
of the antireligious and anti-Church activities of the new Communist autho-
rities. From the very beginning on the secret police OZNA persecuted secular 
priests and members of religious orders. At the end of the World War Two in 
May 1945 275 Slovenian priests leaved the country because they feared the 
Communist terror. Many priests were arrested and sentenced to long-term 
imprisonment with forced labour, some were even sentenced to death. Among 
the convicted were also some who had just come back from Dachau. All priests 
who during the occupation were not in their perishes, even those who were 
thrown into prisons and concentration camps or were deported, needed a spe-
cial permission of the Ministry of the Interior to continue their pastoral work. 
Catholic Church lost a lot of property because of agrarian reform, denationa-
lization and confiscation as a result of trial sentences. Religious instructions at 
schools were obstructed. Hard pressure was imposed on theological semina-
rists from the very beginning. Church schools were shut and nuns working in 
hospitals and nursing homes, old people's homes etc. were fired although there 
was no compensation for them. 
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Izvleček:
Prekmurje je v procesu slovenskih narodnoemancipacij imelo vidno mesto. 
K jugoslovanski državi, oblikovani leta 1918, je bilo priključeno na podlagi 
izjemnega prizadevanja slovenskih članov delegacije Kraljestva Srbov, Hrvatov 
in Slovencev na mirovni konferenci v Parizu 1919–1920. Tedanji slovenski 
diplomatsko-politični uspeh pomeni enega od zgodovinskih temeljev 
ozemeljske celovitosti Republike Slovenije. Vpetost Prekmurja v vseslovensko 
zavest se je dobro pokazala tudi v zadnjem mesecu druge svetovne vojne. 8. 
aprila 1945 ga je obiskala delegacija Slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta, ki jo je vodil Josip Rus. Delegacija je v mesecu dni opravila veliko delo 
pri graditvi nove oblasti. Organizirala je varnostno službo, vzpostavila sodstvo, 
pomagala pri urejanju šolstva in okrepila vrste političnih delavcev. Novo 
oblast je vzpostavila tudi na gospodarskem področju. Poleg tega je izvedla 
mobilizacijo vseh obrambnih sil Prekmurja. Na tej podlagi so 7. maja 1945 
oblikovali Prekmursko brigado. Delegacija SNOS je svoje delo končala 8. maja 
1945. Svojo nalogo je opravila dobro in ob že zastavljenem delu domačih 
političnih delavcev, predstavnikov nove oblasti ter delovanju pripadnikov 
narodnoosvobodilne vojske, pripomogla, da se je Prekmurje po štirih letih 
madžarske okupacije upravno, organizacijsko in politično ponovno pripojilo 
k ostali Sloveniji v okviru federativne jugoslovanske skupnosti.

Ključne besede:
Prekmurje, Slovensko Porabje, druga svetovna vojna, delegacija Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta, Josip Rus

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 16 (2016), št. 2, str. 419–436, 57 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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V procesu slovenskih narodno osvobodilnih naporov in uveljavljanja različnih 
družbeno političnih usmeritev sta ob koncu obeh svetovnih vojn Prekmurje in 
Slovensko Porabje imela vidno mesto. Slovenska emancipacijska volja, vodena 
po idealu Združene Slovenije, se namreč ob omenjenih zgodovinskih prelo-
mnicah ni ustavila le pri odprtih vprašanjih Koroške in Primorske, temveč jo je 
spodbujala tudi problematika severovzhodnega narodnostnega ozemlja. To so 
še pred koncem prve vojne in v mesecih po njej pokazali tako Slovenci in njiho-
va politika na zahodni strani Mure kot tudi prekmurski Slovenci, ki so poudar-
jali hotenje po združitvi s svojimi sonarodnjaki.1 Ob tem velja posebej opozoriti 
na ravnanje generala Rudolfa Maistra, ki je že konec decembra 1918 v dogo-
voru s prekmurskimi predstavniki in ob podpori štajerskega Narodnega sveta 
načrtoval vojaško zasedbo Prekmurja. Do nje nato zaradi okrepitve madžarskih 
enot, ki jo je povzročil spodleteli prodor v Prekmurje s hrvaške strani, ni prišlo. 
Spomladi 1919 se je general Maister znova odločil za poseg v Prekmurju. Na 
njegovo pobudo so po celotnem Prekmurju zbrali okoli 500 prostovoljcev, ki 
naj bi zasedli Mursko Soboto in nato poklicali na pomoč jugoslovanske čete. To 
bi bil zadosten razlog za Maistrovo intervencijo. Ker pa je v tistem času prišlo do 
poloma slovenskih sil na koroški fronti, je bila obljubljena pomoč preklicana. 
Akciji v Prekmurju sta nasprotovala tudi Dravska divizijska oblast in Deželna 
vlada v Ljubljani. Vendar na Prekmurje niso pozabili. Od srede marca 1919 je 
Mariborska letalska stotnija v Prekmurju dnevno trosila velike količine leta-
kov, v katerih so Prekmurce osrčevali k narodnemu samozavedanju in za novo 
jugoslovansko državo. K njej je bilo Prekmurje priključeno na podlagi izjemne-
ga prizadevanja slovenskih članov delegacije Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slo-
vencev (Kraljestvo SHS) na mirovni konferenci v Parizu v letih 1919–1920 – 
dr. Ivana Žolgerja, dr. Lamberta Ehrlicha, dr. Milka Brezigarja in izvedenca za 
Prekmurje dr. Matije Slavíča. Priključitev je bila mednarodno sankcionirana s 
Trianonsko mirovno pogodbo leta 1920. Poleg Maistrove zagotovitve meje z 
Avstrijo na Štajerskem je bila vključitev Prekmurja v Kraljestvo SHS tudi edini 
slovenski oziroma jugoslovanski uspeh v reševanju mejnih vprašanj na Sloven-
skem po razpadu avstro-ogrske monarhije in oblikovanju jugoslovanske drža-
ve leta 1918. Združitev Prekmurcev z narodno matico je bila dejanje najvišjega 
nacionalnega pomena in je tudi eden od zgodovinskih temeljev ozemeljske 
celovitosti Republike Slovenije, ki je bil postavljen že v času po prvi svetovni 
vojni. Prekmurje se je po priključitvi h Kraljestvu SHS hitro vključilo v politični, 
gospodarski in duhovni utrip nove države.2

 Vpetost Prekmurja v vseslovensko zavest se je dobro pokazala tudi 

1 O tem podrobneje Jurij Perovšek, "V zaželjeni deželi": slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 
(Ljubljana, 2009), 120–129. 

2 Prav tam, 129–133, 107–109.
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v zadnjem mesecu druge svetovne vojne. Med njo se je odporniško gibanje v 
Prekmurju razvijalo v težkih razmerah, saj ga je madžarski okupator že okto-
bra 1941 skoraj v celoti razbil. Ponovno je oživilo konec leta 1944.3 Do osvo-
boditve Prekmurja so aktivisti Osvobodilne fronte (OF) in partizanski borci, 
ki so delovali v tej pokrajini, sistematično pripravili vzpostavitev nove oblasti.4 
Prevzemanje oblasti, ki so jo predstavljali okrožni odbor OF in okrajna odbora 
OF v Murski Soboti in Lendavi ter Poveljstvo vojnega področja za Prekmurje, je 
steklo vzporedno z osvoboditvijo Prekmurja. To je bila prva dokončno osvobo-

3 Metka Fujs, "Prekmurci v dvajsetem stoletju", v: Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropski komunika-
cij: zbornik referatov z znanstvene konference ob 80. letnici priključitve Prekmurja k Sloveniji, ur. Janez 
Balažic in Metka Fujs (Murska Sobota, 1999), 73 (dalje: Fujs, "Prekmurci v dvajsetem stoletju"). 

4 Ferdo Godina, Prekmurje 1941–1945: prispevek k zgodovini NOB (Murska Sobota, 1980), 208, 209 
(dalje: Godina, Prekmurje 1941–1945).

Etnični zemlje-
vid Prekmurja in 
Porabja, ki ga je del-
egacija Kraljevine SHS 
predložila mirovni 
konferenci v Parizu 
(Ilustrirani Slovenec, 
30. maj 1926, 172)
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jena slovenska pokrajina. 4. aprila 1945 sta jo osvobodili sovjetska in bolgar-
ska armada, pri osvobajanju pa so sodelovali tudi borci. Januarja 1945 so bile 
ustanovljene Prekmurske partizanske čete.5

Vest o prihodu Rdeče armade (RA) in osvoboditvi Prekmurja je spodbu-
dila podpredsednika vlade Demokratične federativne Jugoslavije in ministra za 
konstituanto Edvarda Kardelja v Beogradu, da se je še istega dne odločil obliko-
vati delegacijo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS), ki naj bi 
nemudoma odšla v to pokrajino in pomagala pri vzpostavitvi vseh političnih in 
oblastnih ustanov, ji zagotovila suverenost ter vrnitev v okvir Združene Sloveni-
je.6 Kardeljevemu ukrepu je 7. aprila 1945 pritrdil tudi Izvršni odbor OF (IO OF).7 
Delegacijo so sestavljali slovenski politični in vojaški predstavniki, ki so delova-
li v Beogradu. Oblikovanje delegacije SNOS je bilo pomembno tudi z vidika 
povezanosti s Prekmurjem, saj so bile zveze čez Muro proti koncu vojne popol-
noma pretrgane in z njim iz drugih delov Slovenije ni bilo mogoče vzpostaviti 
neposrednega stika.8 Pred odhodom delegacije v Prekmurje je Kardelj njene 
člane med drugim opozoril, naj odnose s sovjetskimi in bolgarskimi poveljstvi 
urejujejo prijateljsko, vendar samozavestno, kot predstavniki civilne oblasti, ki 
jo morajo spoštovati.9 Poveljstva RA, ki so v svojem delovnem področju zajema-
la celotno Prekmurje, so domačo oblast spoštovala in upoštevala. Vzpostavila 
so dobre stike z organi nove slovenske oblasti, partizanskimi poveljstvi zaledne 

5 Lado Ambrožič-Novljan, "Delo delegacije SNOS v Prekmurju", v: Osvoboditev Slovenije: referati z 
znanstvenega posvetovanja v Ljubljani 22. in 23. decembra 1975, ur. Metod Mikuž … [et al.] (Ljubljana, 
1977), 76 (dalje: Ambrožič, "Delo delegacije SNOS"); Tone Ferenc, "Sklepne operacije za osvoboditev 
Slovenije", v: Osvoboditev Slovenije: referati z znanstvenega posvetovanja v Ljubljani 22. in 23. decem-
bra 1975, ur. Metod Mikuž … [et al.] (Ljubljana, 1977), 118–119; Franček Majcen, Tudi beseda je bila 
orožje: aktivistovi zapiski (Ljubljana, 1968), 288–290; isti, Med Muro in Rabo: Prekmurska četa: pri-
spevek k zgodovini NOB v Prekmurju (Ljubljana, 1994), 185–189, 192–193 (dalje: Majcen, Med Muro 
in Rabo); Fujs, "Prekmurci v dvajsetem stoletju", 73–74.

6 Metod Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, 5 (Ljubljana, 1973), 8; Godina, 
Prekmurje 1941–1945, 212; Lado Ambrožič-Novljan, Po čem je zmaga (Maribor, 1988), 29 (dalje: 
Ambrožič, Po čem je zmaga); Majcen, Med Muro in Rabo, 193.

7 "Zapisnik seje Izvršilnega odbora OF dne 7. aprila 1945", v: Dokumenti organov in organizacij naro-
dnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji: knjiga 11: zapisniki sej najvišjih organov in organizacij 1942–
1945, ur. Marjeta Adamič … [et al.] (Ljubljana, 2012), dok. št. 119, 432 (dalje: "Zapisnik seje IO OF, 7. 4. 
1945").

8 Godina, Prekmurje 1941–1945, 212; Majcen, Med Muro in Rabo, 193. – Problem povezanosti s 
Prekmurjem so obravnavali tudi na seji IO OF 7. 4. 1945. Ko je govoril o političnem položaju Slovenije 
in na osvobojenem Prekmurju, je sekretar IO OF in politični komisar Narodnoosvobodilne vojske in 
partizanskih odredov Slovenije (NOV in POS) Boris Kidrič poudaril, da morata Predsedstvo SNOS in 
Glavni štab NOV in POS (GŠ NOV in POS) s Prekmurjem takoj stopiti v stik in na njem prevzeti oblast. 
Zbrane je tudi seznanil, da so že izvršene priprave za neposredno letalsko zvezo med osvobojenim 
ozemljem v Beli krajini in Prekmurjem ("Zapisnik seje IO OF, 7. 4. 1945", 431).

9 Bogdan Osolnik, Z ljubeznijo skozi surovi čas (Ljubljana: Novo mesto, 1989), 312 (dalje: Osolnik, Z 
ljubeznijo).
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vojske in nato delegacijo SNOS.10 O sodelovanju med RA in delegacijo SNOS je 
njen član general Lado Ambrožič-Novljan v svojem meditativno memoarskem 
delu11 Po čem je zmaga zapisal: 

Sovjetska armada je sodelovala z delegacijo SNOS več kot korektno in nas ni 
nikjer ovirala pri našem delu. Dobro je razumela, da se nahaja na ozemlju Jugo-
slavije, ki ji je rabilo izključno za potrebe vojnih akcij proti nemški armadi. Trudila 
se je zatreti izgrede, ki so se pojavljali v odnosih do prebivalstva, in pri tem upora-
bljala po mojem mnenju še prestroge ukrepe.12

Delegacijo SNOS je vodil podpredsednik Protifašističnega sveta narodne 
osvoboditve Jugoslavije (Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugo-
slavije – AVNOJ), podpredsednik IO OF in član predsedstva SNOS Josip Rus, 
poleg njega pa so jo sestavljali član SNOS Vlado Krivic, član Glavnega odbora 
Enotnih sindikatov Jugoslavije in SNOS Franc Svetek, član SNOS polkovnik dr. 
Jože Brilej in član SNOS generalmajor Lado Ambrožič-Novljan. Delegaciji so se 
priključili še mnogi politični delavci, vojaki in strokovnjaki z raznih področij, 
ki so bili določeni, da bi po kapitulaciji Nemčije odšli v druge predele Slovenije, 
vendar so sprva delali v Prekmurju. Postali so sestavni del novega prekmurske-
ga upravnega in vojaškega aparata.13 Delegacija se je iz Beograda z motornimi 
vozili napotila proti Novemu Sadu, potovala čezenj in se v Belem Manastiru 7. 
aprila 1945 sestala s poveljnikom 3. jugoslovanske armade generalom Kosto 
Nadjem. Nadj je delegaciji pojasnil razmere na bojiščih in ji omogočil nadalje-
vati potovanje. Delegacija je nato potovala za fronto čez južno Madžarsko in 8. 
aprila prispela v Dolgo vas pri Lendavi.14

Ob prihodu v Dolgo vas je delegacijo ustavil partizan, jo legitimiral in potem 
spremil do Lendave. To je bilo prvo znamenje, da je Prekmurje že organizirano. 
Delegacija je še isti dan prispela v Mursko Soboto in se na sedežu okrajnega 
odbora OF sestala s predstavniki političnih oblasti v Prekmurju. Nastanila se je 
v hotelu Batch.15

Čeprav je delegacija SNOS v Prekmurju delovala le mesec dni – do kapitu-
lacije Nemčije 8. maja 1945 – je v tem času opravila veliko delo pri graditvi 
nove oblasti. Pri tem je bilo pomembno, da so že pred njenim prihodom v 

10 Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 76–79; Godina, Prekmurje 1941–1945, 210; Majcen, Med Muro in 
Rabo, 182; Osolnik, Z ljubeznijo, 314.

11 Omenjeno oznako je dobro uporabil Franček Majcen. – Majcen, Med Muro in Rabo, 182.
12 Ambrožič, Po čem je zmaga, 29. Glej tudi isti, "Delo delegacije SNOS", 77. 
13 Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 75–76; Majcen, Med Muro in Rabo, 194–195.
14 Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 76; Majcen, Med Muro in Rabo, 193.
15 Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 76; Osolnik, Z ljubeznijo, 313.
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Prekmurju postavili temelje za njen prihodnji razvoj. Dejstvo, da je bilo Prek-
murje že organizirano, je delegacija zelo ugodno sprejela. O svojih vtisih je v 
njenem imenu v Beograd takoj poročal Vlado Krivic po radijski oddajni postaji, 
natančno poročilo o položaju v Prekmurju pa je Kardelju podal Jože Brilej, ki 
je 20. aprila 1945 odpotoval na poročanje v Beograd.16 Omenjeni poročili ali 

16 Majcen, Med Muro in Rabo, 194.

Josip Rus (Josip Rus 
Andrej, Pričevanja in 
spomini: o sokolstvu, 
Osvobodilni fronti 
in novi Jugoslaviji, 
ur. Jurij Perovšek 
(Ljubljana, 1989), 
240–241)
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zabeležk o njiju v slovenskih arhivskih ustanovah nisem našel, če so se ohranila, 
jih morda hranijo v beograjskih arhivih. Dosegljivo pa je poročilo Josipa Rusa 
Edvardu Kardelju z dne 18. aprila 1945. V njem Rus ugotavlja, 

da je stanje v Prekmurju ugodnejše, kakor smo pričakovali. Franček (sekretar 
začasnega okrožnega odbora OF za Prekmurje Franček Majcen – op. J. P.) in 
Godina (sekretar okrajnega odbora OF Murska Sobota Ferdo Godina – op. J. P.) 
sta že pred našim prihodom postavila našo oblast, organizacija OF je vezala že 
2/3 Prekmurja in vojaška organizacija je že zajela celotno Prekmurje. Razvili smo 
takoj temeljitejše in pravilnejše organiziranje, ki v vseh smereh dobro napreduje. 
Odnose z Rdečo armado smo uredili v razgovorih z višjimi in nižjimi poveljstvi 
Rdeče armade. Podrobne podatke Ti bo povedal Bolko (Jože Brilej – op. J. P.)17 

Rus je nato poročal še o gospodarskem položaju: 

Gospodarsko stanje je v splošnem normalno. Polje je obdelano, stanje živine ni 
padlo, Nemci so odpeljali skoraj vso živino iz Zicijavega (Zichyjevega – op. J. P.) 
veleposestva v Beltincih, iz veleposestva v Rakičanih in iz banovinskega posestva 
v Rakičanih, kjer je bila kmetijska šola. Za stanje veleposestva v Tišini in za Hart-
nerjevo veleposestvo še ne vemo, spadajo pa vsa ta veleposestva razen banovin-
skega seveda, pod državno upravo. Postavljamo odbor za državno upravo, ki ga 
bo vodil kmetijski strokovnjak, pred okupacijo učitelj na banovinski šoli.

"Posebnih izrednih pojavov ni," je zaključil Rus. "Vse stanje se lahko označi 
za normalno, ki seveda rabi intenzivnega rednega organiziranja in urejevanja 
v načelu naše politične in državne strukture. Odnosi se po sedanji prognozi ne 
morejo bistveno spremeniti."18

Poln naziv delegacije je bil delegacija SNOS za Štajersko in Prekmurje. Ker 
pa svojega dela zaradi fronte na Muri ni mogla razširiti na Štajersko, je bilo njeno 
delovno območje omejeno zgolj na Prekmurje.19 Tu je nadaljevala že začeto 
oblastveno delo. Po njenem prihodu so bili na novo osnovani oziroma izpopol-
njeni organi ljudske oblasti, ki so bili postavljeni v začetku aprila. Delegacija 
je organizirala varnostno službo, vzpostavila sodstvo, pomagala pri urejanju 
šolstva in okrepila vrste političnih delavcev. Spodbudila je tudi oblikovanje prve 
sindikalne organizacije v Sloveniji po osvoboditvi. Konec aprila 1945 so v Mur-
ski Soboti ustanovili krajevni medstrokovni svet Enotnih sindikatov delavcev in 

17 "O razmerah v Prekmurju", v: Josip Rus Andrej, Pričevanja in spomini: o sokolstvu, Osvobodilni fronti in 
novi Jugoslaviji, ur. Jurij Perovšek (Ljubljana, 1989), 166 (dalje: Rus, Pričevanja in spomini).

18 Prav tam.
19 Godina, Prekmurje 1941–1945, 212, 231; Majcen, Med Muro in Rabo, 195.
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nameščencev, v katerem so bili zastopani živilski, oblačilni, prosvetni, poljedel-
ski in komunalni delavci, železničarji, javni uradniki in privatni nameščenci.20 
Ustanovili so tudi Konzumno zadrugo delavcev in nameščencev.21 Delegacija 
je obenem izdala vrsto pomembnih odlokov: odloka o ustanovitvi Komisije 
za upravo narodne imovine in Komisije za ugotovitev zločinov okupatorjev in 
njih pomagačev v Prekmurju ter odloke o ustanovitvi Ekonomske komisije pri 
delegaciji SNOS, o ustanovitvi Podružnice Denarnega zavoda Slovenije v Mur-
ski Soboti, o plačilu davkov za prvo četrtletje leta 1945, o blokiranju trgovin, 
denarnih zavodov in industrijskih podjetij v Prekmurju in o likvidaciji Prek-
murske banke d. d. v Murski Soboti (Muraszombati Takarékpénztár r. t.).22 S tem 
je bila vzpostavitev nove oblasti organizirana tudi na gospodarskem področju 
in področju opredeljevanja vojnih zločinov po tedanjih merilih.23 Delegacija je 
ustanovila še prvi dnevnik med vojno na slovenskem ozemlju Novi čas, ki ga je 
urejal dotedanji sekretar okrajnega odbora OF v Murski Soboti, pisatelj Ferdo 
Godina.24 Dnevnik, ki je izhajal v Murski Soboti, je v svoji prvi številki z dne 15. 
aprila 1945 razglasil, da bo bralcem pomagal, 

da tudi sami v Prekmurju čvrsto primete vajeti v svoje roke in si zgradite takšno 
oblast, ki bo zares vaša, ki bo pravična in ljudstvu odgovorna, do sovražnikov pa 
neizprosna. List naj pomaga, da se vsi seznanimo med seboj in se povežemo v 
skupnost ter enotni premagamo vse težave in dovršimo veliko delo, ki nas čaka.25

20 "Ustanovitev delavskih in nameščenskih sindikatov v Soboti", Novi čas, 28. april 1945, št. 9, 2; Majcen, 
Med Muro in Rabo, 195, 198. Glej tudi Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 78.

21 "Ustanovitev Konzumne zadruge delavcev in nameščencev v M. Soboti", Novi čas, 2. maj 1945, št. 12, 2.
22 "V Soboti je postavljena komisija za upravo narodne imovine", "Komisija za ugotovitev zločinov 

okupatorjev in njih pomagačev v Prekmurju", Novi čas, 26. april 1945, št. 8, 2, "Odlok Delegacije 
Predsedstva SNOS-a o postavitvi Ekonomske komisije pri Delegaciji Predsedstva SNOS-a za Štajersko 
in Prekmurje", "Odlok Delegacije Predsedstva SNOS-a o ustanovitvi Podružnice Denarnega zavo-
da Slovenije v Murski Soboti", "Odlok Delegacije Predsedstva SNOS-a o plačilu davkov", "Odlok 
Delegacije Predsedstva SNOS-a za Štajersko in Prekmurje o blokiranju trgovin, denarnih zavodov 
in industrijskih podjetij", "Odlok Delegacije Predsedstva SNOS-a o likvidaciji Prekmurske banke d. 
d. v Murski Soboti (Muraszombati Takarékpénztár r. t.)", Novi čas, 9. maj 1945, št. 17, 4. – Kar zadeva 
sodelavce okupatorja naj omenimo, da je v Murski Soboti delovalo Vojaško sodišče za Prekmurje in 
Štajersko, pred katerim je potekalo nekaj procesov zaradi obtožbe veleizdaje. Končali so se bodisi s 
smrtnimi obsodbami bodisi z obsodbami na daljšo zaporno kazen in zaplembo celotnega premože-
nja. (Fujs, "Prekmurci v dvajsetem stoletju", 74.) Sicer pa je bilo po nalogu Poveljstva vojnega področja 
za Prekmurje za okupatorjeve sodelavce ustanovljeno delovno taborišče v Filovcih. V njem je bilo 288 
ljudi, v glavnem njilašev in kulturbundovcev. Večina taboriščnikov, ki so bili manj obremenjeni, je bila 
po kratki prevzgoji izpuščena, druge pa so pozneje premestili v mariborske zapore (Majcen, Med Muro 
in Rabo, 198). 

23 Damijan Guštin, "Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev", v: 
Enciklopedija Slovenije: 5, ur. Alenka Dermastia (Ljubljana, 1991), 213.

24 Godina, Prekmurje 1941–1945, 216; Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 78; Osolnik, Z ljubeznijo, 315. 
25 "Našim bralcem", Novi čas, 15. april 1945, št. 1, 2.
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Ena glavnih nalog delegacije SNOS je bila organizacija in mobilizacija 
vseh obrambnih sil Prekmurja. Fronta je namreč potekala neposredno na 
prekmurskih mejah in nevarnost pred sovražnim vdorom v Prekmurje še ni 
bila popolnoma odstranjena. Najprej so v Prekmurju utrdili zaledno vojaško 
oblast (poveljstva mest) ter okrepili in organizirali Poveljstvo prekmurskega 
vojnega področja. Obenem so vzpostavili zvezo med Prekmurjem in Glavnim 
štabom NOV in POS, ki je prek vojaških predstavnikov v delegaciji SNOS orga-
niziral tesno sodelovanje s prekmurskimi partizanskimi enotami. Glavni štab 
se je odločil za veliko pomoč v kadrih, ki so odločilno pripomogli, da se je v 
Prekmurju zbrala vojska partizanov. Nastala je na podlagi izvajanja splošne 
mobilizacije, ki jo je že 14. aprila 1945 ukazalo Poveljstvo vojnega področja za 
Prekmurje, in h kateri so pozivali tudi na zborovanjih Osvobodilne fronte. Do 
16. aprila je bilo mobiliziranih okoli 3.000 vojnih obveznikov, do 7. maja pa je 
prekmursko vojno področje mobiliziralo nekaj nad 4.000 borcev in bork, kar 
je bilo za Prekmurje izredno veliko. To število dokazuje, kako so se Prekmurci 
disciplinirano odzvali pozivu, naj stopijo v partizansko vojsko. Ob mobilizaci-
ji borcev in bork sta bila izdana tudi odloka o mobilizaciji motornih vozil in 
goriva ter predaji vojnega materiala in orožja. Partizanskim četam je z orožjem, 
opremo in strelivom pomagala tudi sovjetska vojska.26

Velik mobilizacijski uspeh je narekoval ustanovitev večje taktične enote. 
GŠ NOV in POS je na zahtevo Prekmurja in po svoji pobudi zagotovil ustrez-
ni poveljniški, politični in vojaški sestav za tolikšno število mobilizirancev. V 
začetku maja sta v Prekmurje prispela del Kozjanskega odreda in t. i. slovenski 
bataljon, ki so ga sestavili iz slovenskih pripadnikov 5. srbske udarne divizije na 
sremski fronti. Enoti sta šteli približno 280 borcev. Proti koncu aprila je GŠ NOV 
in POS v Prekmurje poslal tudi 13 častnikov strokovnjakov, iz Glavnega štaba 
pa je prispel tudi član njegovega obveščevalnega oddelka. Tako so bili na voljo 
vsi kadri za ustanovitev brigade. Ustanovili so jo 7. maja 1945 in jo poimenovali 
Prekmurska brigada. Prekmurska brigada je bila najmlajša v sestavi slovenskih 
partizanskih enot, štela pa je 1.899 borcev in bork. Bila je med najštevilčnejšimi 
slovenskimi brigadami in je v izredno kratkem času v političnem in vojaškem 
pogledu prerasla v upoštevanja vredno borbeno enoto. Večina borcev je bila 
domačinov. Prekmurska brigada je kot prva partizanska enota 10. maja 1945 
vkorakala v Maribor. Tam se je razdelila. En bataljon je odšel proti Celju, 
drugi pa proti Dravogradu, kjer je do 15. maja sodeloval v zaključnih bojih in 

26 Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 78, 80–81; Majcen, Med Muro in Rabo, 189–191, 199, 201; Zdravko 
Klanjšček … [et al.], Narodnoosvobodilna vojna na Slovenskem 1941–1945 (Ljubljana, 1978), 983 
(dalje: NOV na Slovenskem 1941–1945); "Zborovanje aktivistov Osvobodilne fronte", Novi čas, 19. 
aprila 1945, št. 3, 2, "Velika proslava osvobojenja Prekmurja in četrte obletnice Osvobodilne fronte v 
Bogojini", Novi čas, 1. maj 1945, št. 11, 3, "Odredba o mobilizaciji motornih vozil in goriva", "Odredba 
o oddaji orožja, municije in vojnega materijala", Novi čas, 9. maj 1945, št. 17, 4.
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razoroževanju nemških vojaških enot in enot njihovih sodelavcev iz sloven-
skega in širšega jugoslovanskega področja.27

V graditvi nove oblasti v Prekmurju je močno izstopalo tudi politično delo. 
Delegacija SNOS je na tem področju zavzeto delovala. Njeni člani so sodelovali 
pri izvedbi volitev v krajevne odbore OF, kjer jih še ni bilo, in pri ustanavljanju 
narodnoosvobodilnih odborov.28 Do tesnega stika s prebivalstvom in njegove 
politične razgibanosti pa je prišlo na velikih zborovanjih, ki so jih sistematično 
prirejali po vsem Prekmurju. V mesecu dni so pripravili pet velikih shodov v 
Beltincih, Črenšovcih, Turnišču, Bogojini in Murski Soboti ter konferenci aktiv-
istov OF dolnjelendavskega in murskosoboškega okraja. Člani delegacije so se 
v Murski Soboti udeležili tudi sestankov prekmurskih prosvetnih delavcev ter 
železniških delavcev in uradnikov in akademije v soboškem mladinskem domu. 
Na omenjenih shodih, konferencah in sestankih so člani delegacije pojasnjevali 
pomen OF kot politične organizacije celotnega slovenskega naroda in narod-
noosvobodilnih odborov kot organov nove državne uprave, poudarjali nujo 

27 Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 81–83; Majcen, Med Muro in Rabo, 199–203. O napotitvi sloven-
skih borcev iz sremske fronte v Prekmurje glej "Štabu 1. armije JA", v: Josip Broz Tito, Sabrana djela, 
27, ur. Pero Damjanović (Beograd, 1988), 64, 179–180, op. 225, 226.

28 Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 77.

Prihod borcev Prekmurske brigade vojske v Maribor 10. maja 1945 (Muzej novejše zgodovine Slovenije)
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obnove v vojni porušene domovine, vojaške mobilizacije, pomočí RA, pove-
zanosti z jugoslovansko vojsko ter organiziranja temeljnih institucij javnega 
življenja.29 Na zborovanju v Bogojini 29. aprila 1945 pa je član delegacije France 
Svetek posebej poudaril: "Zmagali smo in zdaj izročamo vso oblast ljudstvu."30 
Ob teh pojasnilih in poudarkih so izstopala opozorila, da je plod partizanskega 
boja nova zvezna jugoslovanska država enakopravnih narodov, ter zahteve, 
naj Slovenija obsega vse slovensko ozemlje – s Trstom, Primorsko, Koroško in 
ozemljem porabskih Slovencev.31

Z vidika Združene Slovenije je bilo posebej pomembno, da so v Prekmurju 
poudarili težnjo po združitvi s sosednjim slovenskim Porabjem. To je po prvi 
svetovni vojni pripadlo Madžarski. Zahtevo po popravku meje proti Madžarski 
v Porabju z Monoštrom je v študiji Meje Jugoslavije. A. Meje slovenskega ozemlja 
oktobra 1944 utemeljil že predstojnik Znanstvenega inštituta pri Predsedstvu 
SNOS zgodovinar dr. Fran Zwitter. Na podlagi njegove študije so nato jugo-
slovanski predstavniki zastopali ozemeljske zahteve na pariški mirovni konfer-
enci po končani vojni.32 Delegacija je skladno s stališčem, oblikovanim v SNOS, 
že 16. aprila 1945 obiskala Porabske Slovence in se ustavila tudi v Monoštru. 
Tu so jo Slovenci sprejeli z velikim veseljem in pozdravili z vzklikom: "Joj, kako 
smo vas čakali!". Med zbranimi so bili tudi stari možje in žene, ki jih je po prvi 
svetovni vojni razočarala vključitev Porabja v Madžarsko. Slovenci v Monoštru 
so v gumbnicah nosili slovensko trobojko z rdečo zvezdo in izjavljali, da nočejo 
graditi porušene Budimpešte, pač pa želijo v Titovo Jugoslavijo.33 

29 "Velika zborovanja delegacije SNOS-a v Beltincih in Čresnovcih", Novi čas, 17. 4. 1945, št. 2, 2, "Velika 
proslava osvobojenja Prekmurja in četrte obletnice Osvobodilne Fronte v Bogojini", Novi čas, 1. maj 
1945, št. 11, 3–4, "Prvomajsko slavje v Soboti", Novi čas, 2. maj 1945, št. 12, 2, "Konferenca aktivistov 
Osvobodilne fronte dolnjelendavskega okraja", Novi čas, 15. april 1945, št. 1, 2, "Zborovanje aktivistov 
Osvobodilne fronte murskosoboškega okraja", "Popravek", Novi čas, 19. april 1945, št. 3, 2, "Sestanek 
prosvetnih delavcev v Soboti", Novi čas, 21. april 1945, št. 4, 3, "Prvi sestanek železničarjev v Soboti", 
Novi čas, 28. april 1945, št. 9, 2, "Akademija v soboškem Mladinskem domu", Novi čas, 9. maj 1945, št. 
17, 4; Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 77.

30 "Velika proslava osvobojenja Prekmurja in četrte obletnice Osvobodilne Fronte v Bogojini", Novi čas, 
1. maj 1945, št. 11, 3.

31 "Konferenca aktivistov Osvobodilne fronte dolnjelendavskega okraja", Novi čas, 15. april 1945, št. 
1, 2, "Velika zborovanja delegacije SNOS-a v Beltincih in Črensovcih", Novi čas, 17. april 1945, št. 2, 
2, "Prvomajsko slavje v Soboti", Novi čas, 2. maj 1945, št. 12, 2, "Zborovanje aktivistov Osvobodilne 
fronte murskosoboškega okraja", Novi čas, 19. april 1945, št. 3, 2, "Sestanek prosvetnih delavcev v 
Soboti", Novi čas, 21. april 1945, št. 4, 3, "Velika proslava osvobojenja Prekmurja in četrte obletnice 
Osvobodilne fronte v Bogojini", Novi čas, 1. maj 1945, št. 11, 3–4, "Akademija v soboškem Mladinskem 
domu", Novi čas, 9. maj 1945, št. 17, 4. Zahtevo po vključitvi Trsta, Primorske, Koroške in Porabja so 
poudarili tudi na shodu v Polani, ki pa se ga člani delegacije SNOS zaradi drugih obveznosti niso mogli 
udeležiti. ("Shod v Polani", Novi čas, 8. maj 1945, št. 16, 2.)

32 Bojan Godeša, "Osvobodilno gibanje v sklepnem obdobju vojne", v: Slovenska novejša zgodovina: od 
programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992: 1, ur. 
Jasna Fischer … [e tal.] (Ljubljana, 2005), 759.

33 "Delegacija Slovenskega narodno osvobodilnega sveta obiskala rabske Slovence", Novi čas, 17. april 
1945, št. 2, 2.
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Voljo porabskih Slovencev po združitvi s sonarodnjaki je izrecno poudaril 
njihov predstavnik Gašpar Štefan na veliki proslavi osvoboditve Prekmurja in 
četrte obletnice Osvobodilne fronte v Bogojini. Štefan je na viharen pozdrav, ki 
so mu ga namenili, odgovoril, da se je porabskim Slovencem 

po jezeroletnim robstvom prikazala svoboda. Osvobodila nas je Rdeča armada. 
Vsi naši ljudi, ki prebivamo v dolini Rabe, imamo vsi edno želenje: i to je naj se 
s svojimi slovenskimi bratmi i sestrami neraztrgljivo zedinimo v demokratičnoj, 
federativnoj Jugoslaviji. Žmetno smo čakali on blaženi den, šteri je nam prišel. Že 
pod staro Jugoslavijo smo si želeli zedinjenje. Zdaj je prišel čas za to. Vse ljudstvo 
od Gornjega Senika do Monoštra prosi vas, pomagajte nam! Dajte nam vojsko in 
orožje. Mi jo srca sprimemo. Mi bomo tudi šli v vojsko i pokažemo, da smo vredni 
tou i mi se vküp zakapčimo i mo se borili za slobodo slovenskega naroda.34

Štefan je nato opozoril, da so pred tednom dni v Porabje prišli partizani.35 
Stari in mladi so blaženo gledali vojake nove Jugoslavije in si želeli samo eno: 
da se skupaj z Monoštrom priključijo k Jugoslaviji. "V rabskoj dolini so se borili 
tudi naši partizani. Porabje je slovensko!" Dovolj nam je madžarske oblasti. Mi 
hočemo Tita in vašo pomoč v tem težkem času. "Dajte nam vojsko, dajte nam 
orožje!"36

Zastopniki porabskih Slovencev so AVNOJ-u, Izvršilnemu odboru OF 
in Predsedstvu SNOS s proslave, na kateri so sodelovali tudi člani delegacije 
SNOS, poslali dva telegrama. Od AVNOJ-a so pričakovali, da se bo v duhu načel 
zaveznikov o samoodločbi narodov zavzel za čimprejšnjo vključitev pora-
bskih Slovencev v demokratično federativno Jugoslavijo. S tem bo storil to, 
"kar vsi rabski Slovenci kot del slovenskega naroda davno želimo in odločno 
hočemo. Ne bomo dopustili, da bi nam še nadalje vladali nasilni tujci." IO OF in 
Predsedstvu SNOS pa so sporočili, da so se prvič v zgodovini svobodno udeležili 
velikega zborovanja skupaj s svojimi rojaki. Pozdravili so ju v pričakovanju, da 
se bosta kot vrhovna zastopnika slovenskega naroda z vsemi silami zavzela "za 
izpolnitev davne želje in odločne volje vseh nas, da se združimo z vsemi rojaki v 
zedinjeni Sloveniji v okviru demokratične federativne Jugoslavije".37

34 "Velika proslava osvobojenja Prekmurja in četrte obletnice Osvobodilne Fronte v Bogojini", Novi čas, 
1. maj 1945, št. 11, 3.

35 Kot opozarja Bogdan Osolnik, so prekmurski borci že pred prihodom osvoboditeljev prišli v sloven-
ske vasi v Porabju. Poleg tega je bataljon Korpusa narodne obrambe Jugoslavije svoje borce razporedil 
tudi na ozemlju onstran nekdanje državne meje (Osolnik, Z ljubeznijo, 315). O prodoru Prekmurske 
čete v Porabje marca 1945 glej NOV na Slovenskem 1941–1945, 927.

36 "Velika proslava osvobojenja Prekmurja in četrte obletnice Osvobodilne Fronte v Bogojini", Novi čas, 
1. maj 1945, št. 11, 3.

37 Prav tam. – O proslavi v Bogojini glej tudi Majcen, Med Muro in Rabo, 195–198.
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V Prekmurju se leta 1945 ne bi mogli bolj jasno zavzeti za ideal Združene 
Slovenije, ki mu je sledila tudi delegacija SNOS. Delegacija, ki je ob svo-
jem obisku Porabja s Slovenci vzpostavila prisrčen stik, se je oglasila tudi na 
poveljstvu 57. sovjetske armade, da bi ga opozorila na porabske Slovence.38 
Sprejel jo je načelnik poveljstva. Člani delegacije so želeli pojasniti, zakaj 
Slovenci kot narodna manjšina izražajo željo po priključitvi k Sloveniji, a so jim 
sovjetski predstavniki hladno in uradno odgovorili, da je vprašanje porabskih 
Slovencev politična zadeva, ki jo bodo reševali na mirovnih konferencah.39 Nič 
niso hoteli slišati o tem, da na drugi strani stare jugoslovansko-madžarske meje 
v Porabju živijo Slovenci, ki so bili žrtve narodnostnega preganjanja. V resnici 
so Madžarsko že obravnavali kot svoje lovišče. Delegacijo so vrnili na mejo v 
spremstvu svoje policije, slovenski vojaki pa so se morali v 24 urah umakniti z 
madžarskega ozemlja. Zagrozili so, da bodo drugače uporabili orožje.40 Kam-
panjo za priključitev Porabja so v začetku maja 1945 v Prekmurju prekinili. 
Prenesla se ni tudi v druge dele Slovenije. Iz Beograda je namreč prišel namig, 
da takšna kampanja ne bi bila politično umestna, ker bi škodovala madžarskim 
komunistom in da bo vprašanje porabskih Slovencev tako rešeno na mirovni 
konferenci.41

Iz dela delegacije SNOS v Prekmurju je treba opozoriti še na dvoje razgla-
sov, s katerima je nagovorila njegove prebivalce. Razglasa sta Prekmurje dosled-
no vpenjala v tedanji narodnostni, družbeni in politični položaj na Sloven-
skem. Nanju so doslej v večjem ali manjšem obsegu opozorili Josip Rus, Lado 
Ambrožič in Bogdan Osolnik.42 Prvi razglas z dne 14. aprila 1945 je pripravil 
Josip Rus; v celoti je objavljen v njegovih Pričevanjih in spominih.43 

Razglas z dne 14. aprila 1945 je uvodoma poudaril, da je Prekmurje prvi 
dokončno svobodni del Slovenije. "Skoraj bo svobodna vsa Slovenija, naša 
Primorska in Trst, naša Koroška in druga slovenska ozemlja zunaj meja stare 
Jugoslavije."44

Razglas se je zahvaljeval Rdeči armadi za osvoboditev Prekmurja in zagot-
avljal, da le-ta velikodušno spoštuje načelo samoodločbe narodov. V tem je ute-
meljen tudi novi jugoslovanski čas. "Slovenci imamo v novi demokratični feder-

38 NOV na Slovenskem 1941–1945, 983, op. 215.
39 Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 79; Osolnik, Z ljubeznijo, 315.
40 Osolnik, Z ljubeznijo, 314–315.
41 Majcen, Med Muro in Rabo, 198.
42 Josip Rus, "Prihod delegacije Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v osvobojeno Prekmurje v 

aprilu 1945", Pomurski vestnik, 7. julij 1955, št. 27, 5 (dalje: Rus, "Prihod delegacije SNOS v Prekmurje 
1945"); Ambrožič, "Delo delegacije SNOS", 77; Osolnik, Z ljubeznijo, 315. 

43 "Proglas Delegacije Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v Prekmurju dne 14. aprila 1945", v: 
Rus, Pričevanja in spomini, 163–166. 

44 Prav tam, 163.
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ativni Jugoslaviji svojo državnost." In SNOS je kot najvišji slovenski zakonodajni 
in izvršni organ napotil svojo delegacijo v pomoč prekmurskemu ljudstvu, da 
razvije svojo narodno demokratično oblast. "Delegacija z vso toplino slovenske 
duše pozdravlja ljudstvo svobodnega Prekmurja z globokim razumevanjem za 
težko socialno stanje, ki ga je povzročilo tisočletno gospodstvo tujih oblast-
nikov in štiriletna fašistična strahovlada."45

V nadaljevanju je razglas orisal nastop Osvobodilne fronte, ki je napovedala, 
da se bo slovenski narod z orožjem boril za svobodo in združitev vseh Slovencev, 
proti razkosanju Jugoslavije, za slogo in enotnost njenih narodov in za pove-
zanost slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda na temelju 
pravice slehernega naroda do samoodločbe in ljudske demokracije. Predstav-
ljen je bil tudi pomen AVNOJ-a, ki je postavil federativno in demokratično 
načelo za novo državno ureditev Jugoslavije. Ta združuje enakopravne narode 
v pravi enotni demokratični državi, kjer je oblast v rokah ljudstva, ki z lastno 
silo ščiti nedotakljivost človekove in narodne svobode. Ljudska oblast izvira iz 
najširše volilne pravice moških in žensk od 18. leta starosti, ki jo je uzakonil 
SNOS.46

Razglas je nato pozval Slovence in Slovenke naj za popolno osvoboditev 
Slovenije združijo vse sile. Za uničenje fašizma in ohranitev svobode je treba 
krepiti našo ljudsko vojsko, izpolniti vse, kar zahteva mobilizacija, in podpi-
rati Rdečo armado. Notranji izdajalci, špekulanti in saboterji ne smejo slabiti 
naše enotnosti in moči. Krepili ju bomo z enotno politično organizacijo Osvo-
bodilne fronte in naglo graditvijo ljudske oblasti. Zaceliti je treba rane, ki jih 
je prizadela vojna. Obnoviti je treba industrijo, obrt in promet ter zagotoviti 
prehrano vsemu ljudstvu. Gospodarsko snovanje mora biti namenjeno obnovi 
naše dežele in cele Jugoslavije.47

"Strnimo se v eno samo nezrušljivo enoto, da si zagotovimo veliko, svobod-
no in boljšo bodočnost v demokratični in federativni Jugoslaviji", je na koncu 
poudaril razglas. Med pozdravi, ki jih je obenem namenil Rdeči armadi, Jugo-
slovanski armadi, bratstvu in enotnosti jugoslovanskih in slovanskih narodov, 
ruskemu narodu, angleškim, sovjetskim in ameriškim zaveznikom ter Titu, pa 
je bil na prvem mestu klic: "Živela združena Slovenija v demokratični federa-
tivni Jugoslaviji!"48

Podobno je bil naravnan tudi razglas z dne 7. maja 1945. Razširili so ga 8. 

45 Prav tam, 164.
46 Prav tam, 164–165.
47 Prav tam, 165.
48 Prav tam.
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maja, naslednji dan pa ga je objavil še Novi čas.49 Njegov osnutek je napisal član 
SNOS Bogdan Osolnik, ki je skupaj z delegacijo prispel v Prekmurje.50 Razglas, 
naslovljen na Slovence in Slovenke, je sporočal, da je nemška vojska premaga-
na in skoraj vsa Slovenija osvobojena. "Vsa slovenska zemlja bo očiščena in 
združena v novi, demokratični in federativni Jugoslaviji."51

Razglas je poudaril, da je osvoboditev Slovenije sad lastnih naporov, 
nepopisnega trpljenja in junaštva naših borcev, naših partizanov in Jugoslovan-
ske armade. "Slovenski narod je doživel svoje vstajenje in prerojenje pod vod-
stvom Osvobodilne fronte in njenega Izvršnega odbora." Slovensko ljudstvo je 
s Komunistično partijo na čelu ustvarilo pogoje za uspešen osvobodilni boj. V 
njem je na načelih najširše ljudske demokracije zrasla nova ljudska oblast. V 
duhu pravega bratstva in enakopravnosti jugoslovanskih narodov je nastala 
nova demokratična in federativna država. 

Kot del take Jugoslavije je postal slovenski narod samostojna državna enota z last-
nim parlamentom in svojo federalno vlado (mišljena je Narodna vlada Slovenije, 
oblikovana 5. maja 1945 v Ajdovščini – op. J. P.), ki jo je imenovalo predsedstvo 
SNOS-a ravno v zgodovinskih dneh dokončne osvoboditve Slovenije.52 

V novem velikem poglavju v zgodovini narodov, ki je nastopilo z nemškim 
zlomom, sta se začela graditev in boj za obnovitev porušene Evrope. Razglas 
je opozoril, da bo treba z isto odločnostjo in požrtvovalnostjo kot v boju proti 
fašizmu, vložiti vse sile za dvig težko prizadete domovine. Premagati bo treba 
velike težave v gospodarstvu, obnoviti promet, trgovino in industrijo. "Potreb-
na bo nenehna, ostra budnost proti starim sovražnikom, zagrizenim reakcio-
narjem, špekulantom in saboterjem, ki nas bodo poizkušali ovirati pri delu." 
Vsi, ki bi to hoteli, ali celo ogrožali demokratične in nacionalne pridobitve 
osvobodilnega boja, si bodo polomili vratove. "Podprite delo naše vojske in 
narodne oblasti!", je pozval razglas. Sklenili so ga pozdravi Osvobodilni fronti, 
slovenski vladi in njenemu predsedniku Borisu Kidriču, sovjetskim, angleškim 
in ameriškim zaveznikom, Rdeči armadi, Stalinu, slovanskemu bratstvu in Titu. 
Med prvimi je bil tudi pozdrav osvobojeni, združeni Sloveniji v demokratični in 
federativni Jugoslaviji.53

49 Osolnik, Z ljubeznijo, 315; Pokrajinski muzej Murska Sobota, Stalna razstava, kat. št. 702, "Slovenci, 
Slovenke!"; "Proglas Delegacije Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega sveta", Novi čas, 9. 
maj 1945, št. 17, 1. 

50 Osolnik, Z ljubeznijo, 315.
51 "Proglas Delegacije Predsedstva Slovenskega narodno osvobodilnega sveta", Novi čas, 9. maj 1945, št. 

17, 1.
52 Prav tam.
53 Prav tam.
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Delegacija SNOS je svoje delo končala 8. maja 1945. Tega dne se je iz Prek-
murja odpravila proti Ljutomeru, 9. maja pa je prispela v Maribor. Zvečer je na 
velikem zborovanju, ki ga je sklical Okrožni komite Komunistične partije Slo-
venije Maribor nastopil tudi Bogdan Osolnik, ki je zbrane pozdravil v imenu 
delegacije SNOS.54 Člani delegacije so se kasneje napotili na različne funkcije na 
Štajerskem ali v Ljubljani.55 Svojo nalogo so opravili dobro in ob že zastavljen-
em delu domačih političnih delavcev, predstavnikov nove oblasti ter delovanju 
pripadnikov NOV pripomogli, da se je Prekmurje po štirih letih madžarske oku-
pacije upravno, organizacijsko in politično ponovno pripojilo k ostali Sloveniji 
v okviru federativne jugoslovanske države.56 "Prekmursko ljudstvo je", kot je 
deset let kasneje zapisal Josip Rus, "s polnim občutjem svobode okrepilo enot-
nost svoje slovenske skupnosti in skupnosti jugoslovanskih narodov."57

Pogled na slovensko narodnoemancipacijsko in politično voljo v prvi 
polovici dvajsetega stoletja pokaže, da je bilo vanju Prekmurje ob koncu obeh 
svetovnih vojn trdno vgrajeno. Slovensko samorazumevanje je imelo dejavno 
vsenarodno vsebino, ki so si jo delili predstavniki različnih političnih usmer-
itev. Ob obeh zgodovinskih prelomnicah je narodno imelo vrhunski, s postu-
latom Združene Slovenije povezan pomen, ki se je vsakič izrazil prek njemu 
sočasnih političnih, družbenih, vojaških in diplomatskih označevalcev. Ti so s 
stališča narodovega napredka enakovredni, drugačni pa so čas in razmere, ki so 
oblikovale njihov zgodovinski odtis.

54 Osolnik, Z ljubeznijo, 315–317; Marjan Žnidarič, Do pekla in nazaj: nacistična okupacija in narodno-
osvobodilni boj v Mariboru 1941–1945 (Maribor, 1997), 329–330.

55 Prim. Godina, Prekmurje 1941–1945, 213.
56 Majcen, Med Muro in Rabo, 203.
57 Rus, "Prihod delegacije SNOS v Prekmurje 1945", 5.
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Jurij Perovšek

THE SNLC DELEGATION IN PREKMURJE IN 1945

SUMMARY

In the process of Slovenian national liberation struggles and the spread of vari-
ous socio-political world views, Prekmurje and the Porabje region both had a 
visible role at the end of both world wars. Prekmurje was added to the Yugoslav 
state, formed in 1918, based on the extraordinary effort of Slovenian members 
of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes delegation to the peace confe-
rence in Paris (1919–1920). This success of Slovenian national emancipation 
was one of the historical foundations for the territorial unity of the Slovenian 
Republic and was laid down in the period following world war one. 

The integration of Prekmurje in the Slovenian consciousness could clearly 
be seen in the final month of world war two. It was liberated on 4 April 1945 by 
the advancing Soviet and Bulgarian armies (helping with the liberation were 
Prekmurje partisan fighters who were established in January 1945), and imme-
diately afterwards the vice president of the government of Democratic federa-
tive Yugoslavia and the minister of the constituent assembly Edvard Kardelj 
send a delegation of the Slovenian national liberation council (SNLC) to this 
region. They were supposed to help set up all political and government institu-
tions, and make sure that Prekmurje would remain sovereign and return to the 
bounds of a united Slovenia. The delegation was made up of Slovenian political 
and military representatives that worked in Beograd. 

The SNLC delegation was led by the vice-president of the Antifascist coun-
cil of national liberation of Yugoslavia, the vice president of the Executive 
council of the Liberation front and a member of the presidency of SNLC Josip 
Rus. Besides him the other members were a member of SNLC Vlado Krivic, a 
member of the Head council of united unions of Yugoslavia and a SNLC Franc 
Svetek, member of snlc colonel dr. Jože Brilej and SNLC member general major 
Lado Ambrožič. The delegation arrived in Prekmurje on 8 April 1945. Although 
the SNlC delegation stayed only a month in Prekmurje, they nonetheless did 
a lot of work building up the new authority. They organised a security ser-
vice, set up the judicial system, helped administrate education and increased 
the number of political workers. It also encouraged the formation of the first 
union organisation in Slovenia after the liberation. The delegation also issued a 
number of important decrees. The decree for the founding of a Commission on 
the management of national property and the decree for founding the Com-
mission for establishing the crimes of the occupying forces and their aides in 
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Prekmurje. Another decree brought about the establishment of the Economic 
commission at SNLC and the establishment of a Monetary office of Slovenia 
subsidiary in Murska Sobota, the payment of taxes for the first quarter of 1945, 
blocking shops, monetary offices and industrial companies in Prekmurje and 
the termination of Prekmurje bank JSC in Murska Sobota. With that the new 
authorities were organised on the economic area as well and in the area of 
defining war crimes based on the definitions of the time. The delegation also 
founded the first daily newspaper during the war in Slovenia Novi čas. 

One of the main tasks of the SNLC delegation was the organisation and 
mobilisation of all defensive forces of Prekmurje. It was successful and the 
mobilisation success led to the founding of a larger tactical unit. The Prekmur-
ska brigade was established on 7 May 1945. It was one of the first partisan units 
to enter Maribor on 10 May 1945.

From the aspect of a United Slovenia it was especially important that the 
desire to be united with the neighbouring Porabje was expressed. The del-
egation visited Slovenians living in Porabje as early as 16 April 1945 and also 
stopped in Monošter. The campaign to make Porabje a part of Yugoslavia was 
ended in beginning of May 1945 and it didn't spread elsewhere in Slovenia. A 
tip from Beograd told the delegation that such a campaign would not be politi-
cally expedient as it would hurt Hungarian communists and that the issue of 
Slovenians in Porabje will be resolved at the peace conference. 

From the work of the SNLC delegation two more decrees stand out with 
which the delegation appealed to the inhabitants. Both decrees integrated 
Prekmurje consistently in the national, social and political position of Slovenia. 
The first decree on 14 April 1945 was prepared by Josip Rus. In its preface the 
decree stressed that Prekmurje is the first fully liberated part of Slovenia. It con-
tinued that Slovenian have their statehood in the new democratic federative 
Yugoslavia. The decree was ended by the call "Long live a united Slovenia in the 
democratic federative Yugoslavia!" A similar tone was expressed by the decree 
on 7 May 1945 that was prepared by Bogdan Osolnik. The decree stressed that 
in the new federative Yugoslavia the Slovenian nation has become an inde-
pendent state with its own parliament and its own federal government.

The SNLC delegation finished its work on 8 May 1945. It did its job well 
and with the work of local political workers, representatives of the new gov-
ernment and with the work of member of National liberation war, helped to 
insure that Prekmurje could once again become an administrational, political 
and organisational part of Slovenia in the frame of Yugoslav community, after 
four years of Hungarian occupation. 
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Položaj civilnega prebivalstva 
v Prekmurju ob koncu vojne

Darja Kerec
Dr., docentka 
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Izvleček:
V prispevku je prikazan položaj civilnega prebivalstva v Prekmurju v tednih in 
mesecih ob koncu vojne. Specifika osvoboditve Prekmurja s prihodom Rdeče 
armade se je v tistem obdobju zrcalila tudi v vsakdanjem življenju domačinov, ki 
so kljub težkemu gmotnemu in socialnemu položaju po napotilih oz. komandi 
lokalne oblasti pomagali vojakom z zbiralnimi akcijami in s krvodajalstvom. 
Nastopil je čas obnove, v katero so bile vključene prav vse kategorije civilnega 
prebivalstva. Mimo uradnih aktivnosti se je vzpostavilo tudi tihotapstvo, saj je 
kljub vzpostavitvi zadrug primanjkovalo dobrin. Posledično se je med ljudmi 
širilo nezadovoljstvo in tudi kritike na račun stanja v regiji, ki je nudilo bivanje 
in okrevanje vojakom Rdeče armade. 

Ključne besede:
2. svetovna vojna, Prekmurje, civilno prebivalstvo, Rdeča armada, zbiralne 
akcije

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 16 (2016), št. 2, str. 437–448, 42 cit., 2 sliki
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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"Civilna uprava, sodstvo in šolstvo se je po osvobojenju kaj hitro organiziralo. Ni 
čuda, saj so partizani že vnaprej organizirali svoje vaške socialistične odbore."1

Tako znan prekmurski duhovnik Ivan Jerič strne prve misli ob osvobodi-
tvi Prekmurja leta 1945. Spomine je najverjetneje v šestdesetih oz. sedemdese-
tih letih 20. stoletja zapisal katoliški duhovnik, tudi Maistrov borec, ki je bil po 
vojni, kot mnogi duhovniki, štiri leta v zaporu zaradi ''protiljudske in sovražne 
propagande'' v času pred volitvami2. To je bil le eden izmed očitkov takratnih 
predstavnikov lokalne oblasti med Prekmurci sicer priljubljenemu in zavedne-
mu Slovencu.3 Citat izpostavljam kot izhodišče za kratek oris stanja in vzdušja, 
ki sta se med prebivalstvom ob koncu vojne in v mesecih po njej zrcalila tudi v 
dnevnem časopisju. 

Vojno pravo jasno opredeljuje kategorijo civilistov in tudi vojne ter povoj-
ne žrtve civilnega prebivalstva so več ali manj opredeljene, popisane ali še 
predmet historiografskih raziskav v tem stoletju. Podobno velja za bogat raz-
iskovalni opus o zgodovini Prekmurja med NOB in v časih povojne obnove. 
Pri slednjem izstopajo raziskave in monografije mlajše generacije slovenskih 
zgodovinark in novinarjev. Povedno je tudi, kako se je lokalna oblast javno 
in medijsko obračala na prebivalstvo v prvih tednih in mesecih osvoboditve, 
kako je nagovarjala ljudi in katere skupine prebivalstva je posebej izpostavljala 
v kontekstu zmage oz. osvoboditve Prekmurja. Govora je seveda tudi o seman-
tiki, saj je oblast v svojem medijskem nagovarjanju skušala zaobjeti (naj)širši 
krog prebivalcev oz. državljanov: civiliste oz. civilno prebivalstvo ter sámo civil-
no oblast, ki je deloma izšla iz družbeno in politično angažiranega lokalnega 
prebivalstva. Pod pojmom ''civilisti'' v osnovi razumemo tiste, ki niso pripadniki 
vojske, organov pregona ali uniformiranci, delujoči v organizacijah oz. službah 
pod okriljem države oz. oblasti. 

Ljudstvo oz. delovno ljudstvo ter politični delavci kot aktivisti so v mese-
cih in letih izgradnje nove domovine oz. države dobili priložnost in možnost 
družbene afirmacije. Ta ni bila nujno pogojena z izobrazbo. To je namreč čas, 
ko v ospredje stopi mlajši rod predstavnikov lokalne civilne oblasti. O intelek-
tualnem ozadju te je Ivan Jerič, mesece preden mu je bilo sojeno, hudomušno 
zapisal: "Seveda so bile v začetku težave, ker so bili nosilci civilne oblasti neiz-
kušeni ljudje, toda s potrpežljivostjo in z medsebojnim razumevanjem smo jih 

1 Ivan Jerič, Moji spomini [zbral Alojz Benkovič] (Murska Sobota, 2000), str. 244 (dalje: Jerič, Spomini).
2 Službo generalnega vikarja je Jerič opravljal do torka, 20. avgusta 1946, ko so ga aretirali na duhovnih 

vajah v Ljubljani in odpeljali v mariborske mestne zapore (o Jeriču po vojni glej tudi: Dejan Horvat, 
"Ivan Jerič po drugi svetovni vojni", v: Zbornik soboškega muzeja 20–21 (Murska Sobota, 2013), str. 
101–128.

3 Bernarda Roudi, "Življenje v Prekmurju v obdobju 1945–1953, ko so uvajali ukrepe socialistične obla-
sti", Zgodovina v šoli 20, št. 3–4, (2011); str. 80, 86–88. 
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zgladili".4 Ta opazka se mu je zapisala ob pozivu mladega kmetijskega referenta, 
naj lendavskemu okraju posreduje načrt o parcelaciji5 travnikov v Dolgi vasi, 
sicer bo sledil disciplinski postopek. No, referent je od Jeriča dobil tako načrt 
kot nekaj kmetijskih nasvetov in literature.6 Morda se v tej opazki zrcali tudi 
dejstvo, kako pomembno je bilo mlajši generaciji biti del novega družbenega 
reda. Marsikdo, ki pred vojno ni imel možnosti nadaljnjega izobraževanja, je 
zdaj iskal karierno oz. poklicno priložnost. Je pa to obče človeška značilnost 
vsakokratnih povojnih časov – ne glede na regijo, državo in stoletje. 

V lokalnem časopisju (prevladuje Novi čas) se namensko začnejo objavljati 
besede, ki so znotraj starostne ter izobrazbene kategorije eksplicitno nagovar-
jale: 

• mladino (mladinci in mladinke, fanti in dekleta, otroci),
• ženo oz. žensko, ki ima možnost, pravico in dolžnost prvič voliti (1946),
• kmeta, ki bo končno obdeloval svoj kos zemlje,
• meščane in občane,
• delavstvo oz. ljudstvo, torej delovno ljudstvo,
• aktiviste.

Metka Fujs v razpravi Obnova v Prekmurju omenja zanimivo besedno 
zvezo, to je ''kadrovska kolonizacija'', in dodaja, da je bila ta v prvo izvedena po 
združitvi z matico 1919, v drugo pa v letu 1945. Za slednjo je značilno uvajanje 
in zaposlovanje ljudi, katerih najpomembnejša kvalifikacija je bilo sodelovanje 
v revoluciji.7 To sicer ni nobena posebnost za slovenski prostor v tistem obdo-
bju. Ne glede na to, da so se tudi angažirani domačini vključevali v politično 
delo, so v Prekmurju najpomembnejše funkcije prevzeli prišleki od drugod, 
kajti predvojna prekmurska inteligenca je pomrla ali pa je bila zaradi ''nepri-
mernosti'' izločena iz javnega delovanja.8 Tudi madžarsko civilno prebivalstvo v 
kulturno mešanem dolnjem delu Prekmurja je v letih po vojni ostalo brez inte-
ligence, ker so območje zapustili tako tisti, ki so se za časa priključitve Madžar-
ski vrnili v pokrajino, kakor tudi nekaj mladih razumnikov, ki so se med vojno 
izobraževali. Šolstvo v madžarskem jeziku je bilo ponovno organizirano, a so 

4 Jerič, Spomini, str. 245.
5 Delitev kmečke posesti na parcele.
6 Jerič, Spomini, str. 245–246. 
7 Metka Fujs, "Obnova v Prekmurju", v: Zbornik soboškega muzeja 2 (Murska Sobota, 1991), str. 36 

(dalje: Fujs, "Obnova v Prekmurju").
8 Metka Fujs, "Zaplembe premoženja v Prekmurju", v: Zbornik soboškega muzeja 6 (Murska Sobota, 

2001), str. 66 (dalje: Fujs, "Zaplembe premoženja v Prekmurju").
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bile prisotne kadrovske težave.9 Položaj preživelih prekmurskih Judov je bil še 
posebej žalosten. Prihod redkih preživelih domov je bil kot bolj kot ne nada-
ljevanje ene same žalosti in trpljenja, dodatna klofuta njihovemu siceršnjemu 
socialnemu in kulturnemu položaju je bila rušitev soboške sinagoge slabo dese-
tletje po koncu vojne (1954). 

Delegacija Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) je preko 
lokalnih odborov pričela urejati šolstvo, gospodarstvo in delovanje množičnih 
organizacij. Ustanovljen je bil dnevnik Novi čas.10 Ta dnevnik je dosledno obja-
vljal ''novice iz sodne dvorane'' oz. z Vojaškega sodišča prekmurskega vojne-
ga območja. Sodne razprave so bile bučne in sojenja so spremljale parole kot 
''Noben madež ne sme kaliti novega življenja kot je prišlo v Prekmurje!''11 ''Novo 
življenje'' je pomenilo vključevanje v povojno življenje12, delovne akcije in pri-
prave na volitve v ustavodajno skupščino 11. novembra 1945.13 To je bil tudi 
čas za prve analize o zaslužnostih posameznikov za osvoboditev Prekmurja ter 
obdolžitev sodelavcev okupatorja. Šele januarja 1945 je bila ustanovljena edina 
prekmurska vojaška formacija Prekmurska četa, katere borci so skupaj s pri-
padniki Rdeče armade sodelovali pri zaključnih operacijah. Prebivalci ob Muri 
niso bili ravno naklonjeni ruskim osvoboditeljem, zato tudi evforija ob odkritju 
spomenika na Trgu zmage verjetno ni bila iskrena, čeprav se do leta 1948 poli-
tika in obnova mesta ter pokrajine nista odrekli Stalinovi dediščini.14

Izpostaviti velja tudi humanitarne akcije, torej redno oskrbo vojakov oz. 
ranjencev. Od dne prihoda rdečearmejcev skozi ves mesec april se je predvsem 
mladina odzivala na pozive oblasti ter organizirala akcije zbiranja živeža, kar je 
za pokrajino, kjer kmečka populacija niti pred vojno ni živela v izobilju, hva-
levredno dejanje. Posebej angažirani so bili mladi na področju krvodajalstva. 
Če v letih pred vojno oz. obema vojnama vloga prekmurskih žensk ni bila tako 
močno javno izpostavljena, je zdaj napočil čas, da se je vloga nežnejšega spola – 
skladno s prihajajočimi volitvami in z žensko volilno pravico (1946) tudi javno 
poudarjala. Oblast je mlade nagovarjala, da hvaležnost osvoboditeljem udeja-

9 László Göncz, "Madžarska narodna skupnost v Prekmurju od priključitve do danes in njene težave pri 
ohranjanju identitete", v: Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij: zbornik referatov 
z Znanstvene konference ob 80. obletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji, Murska Sobota, 9. do 11. 
september 1999 (dalje: Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij) (Murska Sobota, 
2000), str. 91.

10 Fujs, "Obnova v Prekmurju", str. 36.
11 Fujs, "Zaplembe premoženja v Prekmurju", str. 67–68.
12 Podrobneje o povojni obnovi glej tudi pri: Bernarda Roudi, "Življenje v Prekmurju v obdobju 1945–

1953, ko so uvajali ukrepe socialistične oblasti", Zgodovina v šoli 20, št. 3–4 (2011): str. 76–92. 
13 Podrobneje o volitvah: Martin Šteiner, "Volitve v konstituanto 11. 11. 1945 v Prekmurju", v: Zbornik 

soboškega muzeja 4 (Murska Sobota, 1995), str. 111–124.
14 Darja Kerec, "Murska Sobota and Red army's arrival: its influence on architecture, culture and everyday 

life", Studia Historica Slovenica 12, št. 1, (2012): str. 82 (dalje: Kerec, "Murska Sobota and Red army's 
arrival").
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njijo v praksi. Dekleta in žene iz Murske Sobote so na primer zagnale akcijo 
zbiranja hrane: 

Soboška dekleta so pokrenile akcijo za ranjene rdečearmejce. Razdelile so si ulice 
in v nekaj dneh so nabrale 150 kg moke, 100 jajc, 10 kg masti, precej peciva in 
drugega. V soboto in nedeljo pa so obiskale ranjene borce Rdeče armade in jim 
razdelile 600 zavitkov z darovi. Rdečearmejci, ki so bili ranjeni daleč od svoje 
domovine v boju proti zločinskem fašizmu, so se obiska in darov razveselili kot 
otroci. Eden med njimi je rekel mladinkam: Vseh osem let, kar sem v vojski, nisem 
bil tako vesel kot sem sedaj, ko živim med jugoslovanskimi brati.15

Zbiralne akcije so potekale tudi v drugih prekmurskih krajih. Lokalna oblast 
ni prikrivala težkih razmer, ki so vladale med civilnim prebivalstvom; o akcijah 
so pisali lokalni časopisi, predvsem Novi čas: "Čeprav je večina žena revnih, so 
pripravile ranjenim rdečearmejcem kolačev, mesa, sadja, tobaka in skoraj vsaka 
je prinesla šopek cvetja."16 Tozadevno je bila mladim civilistom, še posebej žen-
skemu spolu, priznana ena ključnih vlog v obnovi domače pokrajine. Takšne 
akcije skoraj simbolno spominjajo na leto 1919, ko so kmečke žene in dekle-
ta prav tako hranila kokošja jajca ter pekla pogače v upanju na skorajšnji pri-
hod takratne jugoslovanske vojske, ki se je potem zavlekel v drugo polovico 
leta. Jajca so bila pomemben segment v verigi prehranskih živil. Ker se je meso 
namenjalo vojski, so jajca postala nadomestni vir beljakovin. Na primer v Šulin-
cih z le osemdeset hišami so tako dnevno zbrali po 40 litrov mleka in 200 jajc.17 
V Gornji Lendavi (danes: pri Gradu) so ranjencem ob mleku in jajcih dobavljali 
tudi kislico, čebulo, kislo zelje ter tudi vino. Darovali so tudi 75 vzglavnikov, 
rjuhe in drugo posteljnino, nad 100 krožnikov, okrog 90 skodelic za kavo in 
ravno toliko kozarcev.18 Podobno je bilo v Mali Polani19 

Oblast je znala ceniti in izpostaviti pomembno vlogo mladine, žena in tudi 
otrok. Vojna je pač terjala svoj davek v smislu, da vsak prispeva k obnovi po svo-
jih močeh – drugače kot danes, ko so nekatere regije naravnost opustošene in 
obnova praktično ni mogoča. Drugače je bilo v svetu in v ožji domovini po prvi 
in drugi vojni. V slednji je oz. naj bi tudi v Prekmurju že nekaj dni po osvoboditvi 
(4. april 1945) steklo delo na poljih s strani nežnejšega spola in mlajše genera-
cije: "V vsej Jugoslaviji se je pričela borba za obdelavo zemlje. Mladina, žene in 

15 Kerec, "Murska Sobota and Red army's arrival", str. 88. 
16 Prav tam, str. 89.
17 Novi čas, 25. april 1945, str. 2.
18 Novi čas, 6. maj 1945, str. 2. 
19 "Mladina v Mali Polani je zbrala za ranjence 210 jajc, 2 kg masti, 2 kg sladkorja in 10 kg moke. /…/ V 

Cankovi, Korovcih in Kraščih so zbrale mladinke za ranjene rdečearmejce 300 jajc, 60 kg moke, 7 kg 
masti in 6 kg krhljev." (Novi čas, 23. april 1945, str. 2). 
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otroci čistijo polja, travnike in jih pripravljajo za setev."20 Kaj pa najmlajši? Vpeti 
so bili tudi v vsakodnevna opravila (pomoč doma, na polju, v šolski okolici). 
Skrb za domače okolje so učečim vcepljali tudi šolniki: "Na soboškem šolskem 
dvorišču je spet živo. Po štirih letih so se otroci pod vodstvom slovenskih uči-
teljev danes spet zbrali. Dobre volje, s titovkami na glavah in s trobojnicami v 
gumbnicah bodo v parku pobrali papir in smeti ter očistili okolico gradu."21

Poljska in druga vsakodnevna opravila so bila vsem samoumevna, se je 
pa odnos do raznih zbiralnih akcij za vojsko v tednih in mesecih po osvobo-
ditvi nagnil v sfero negodovanja, kar niti lokalni časopisni poročevalci niso 
mogli prikriti. Že v majski novici zasledimo besedno zvezo ''ruska komanda''22 
in morebiten odklon do zahtev trenutne oblasti, soboške mestne sovjetske 
komande: "… smo v tem času izvršili vse, kar je ruska komanda zahtevala od nas. 
Izvršili priprave za mobilizacijo v Jugoslovansko armado, popis prebivalstva, 
nabrali za tiskovni sklad …"23 Ljudje so bili, podobno kot drugod po Sloveniji, 
vendarle bolj ''na kratkem'' z osnovnimi živili in dobrinami. Agrarna reforma je 
v Prekmurju pomenila podlago za izboljšanje standarda velikega števila malih 
kmetov, a to za normalno življenje velikega prebivalstva ni zadoščalo.24 Tako 
je v mesecih in nekaj letih po vojni v Prekmurje prihajala tudi humanitarna in 
karitativna pomoč iz Amerike. Donacije so bile v veliki meri namenjene tako 
članom družine v domovini kot lokalnim župniščem. Mihael Kuzmič v članku 
"Pomoč ameriških prekmurskih izseljencev rojakom v ''stari domovini''' izpo-
stavlja materialno pomoč in denarna sredstva za cerkve, gasilce in posamezni-
ke. Sama pomoč se je organizirala preko izseljenskega časopisa Amerikanszki 
Szlovencov glasz (ASG). V paketih so bila (rabljena) oblačila, obutev, hrana in 
zdravila (npr. penicilin). 11. oktobra 1946 je ASG objavil del pisma Karla Vaša 
iz Sela, ki je imel znaten delež pri gradnji evangeličanske cerkve; v pismu se je 
zahvalil za darilo ameriških rojakov. Pakete z oblačili in obutvijo je preko Rde-
čega križa poslalo Ameriško luteransko društvo, njihovo vsebino pa so razdelili 
po goričkih vaseh. Tako je vas Selo dobila 75 kosov oblačil in čevljev; vseh pre-
bivalcev takrat je bilo 750.25 Seveda je na strani pošiljateljev obstajal strah, da bi 
se paketi in posebej za denarno pomoč izdelane kuverte na poti v Jugoslavijo 
izgubili, a pomoč je do prejemnikov v večini primerov dospela.

20 Novi čas, 17. april 1945, str. 2.
21 Novi čas, 23. april 1945, str. 2. 
22 Sovjetska mestna oblast v Murski Soboti.
23 Novi čas, 6. maj 1945, str. 2.
24 Metka Fujs, "Prekmurci v dvajsetem stoletju", v: Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komuni-

kacij, 74.
25 Mihael Kuzmič, "Pomoč ameriških prekmurskih izseljencev rojakom v 'stari domovini''', v: Zbornik 

soboškega muzeja 2 (Murska Sobota, 1991), str. 62–63; o ASG (Amerikanszki Szlovencov Glasz) glej: 
Mihael Kuzmič, "Amerikanski Slovencov glas", Dve domovini, št. 2–3, (1992): str. 55–66. 
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Kljub pomanjkanju nekaterih osnovnih zdravil je bila vsaj v mestih oz. Mur-
ski Soboti organizirana osnovna bolniška oskrba, na primer zobotehnik in naj-
manj dve lekarni.26 

Ponovno pa se je pojavil oz. razširil trahom. V času 2. svetovne vojne oz. 
madžarske okupacije so se razmere poslabšale, natančnih epidemioloških 
podatkov ni na voljo, je pa v šole občasno prihajal zdravnik, ki je otrokom 
pregledal oči zaradi trahoma. Če se je epidemija razširila v šoli, so jo zaprli. Kljub 

26 Novi čas, 23. april 1945, str. 2.

Oglas o delovnem 
času zobotehnične 
ordinacije Vlada 
Abakumova aprila 
1945 (Novi čas, 23. 
april 1945, str. 2)
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vojnim razmeram je oblast skrbela za cepljenje proti nalezljivim boleznim, 
izvrševalo se je dosledno razkuževanje vodnjakov (z živim apnom, ki so ga 
vrgli v vodo za nekaj ur in zatem izčrpali vodo do čistega), skupnih prostorov, 
posteljnine in sanitarij. Razkuževanje je bilo mehansko (mila), fizikalno (lugi, 
živo apno, karbolovo ali klorovo apno, alkohol, formalin, karbolova kislina).27 
Za izbruh epidemije je nova oblast okrivila madžarskega okupatorja, zato je bil 
poziv k zatiranju te očesne bolezni v Prekmurju poleti 1946 objavljen v urad-
nem listu: "Okupatorjeva malomarnost pri zatiranju trahoma v Prekmurju, 
predvsem pa med okupacijo izvedena preselitev ljudi na madžarsko ozemlje, 
okuženo s trahomom, je povzročila izdajo uredbe o zatiranju in zdravljenju 
trahoma."28 

Kljub hitri organizaciji obnove je bilo čutiti obče pomanjkanje. Ni skrivnost, 
da je oblast krivdo za takšno stanje pripisala obema okupatorjema – Nemcem 
in Madžarom: "Nemci in Madžari so odpeljali iz Prekmurja okrog 20.000 glav 
goveje živine, 6000 konjev, 8000 prašičev, 2000 vagonov žita, 400 vagonov 

27 Jože Zadravec, Zdravstvo v Pomurju 1941–2000 (Murska Sobota, 2002), str. 32–33.
28 Uradni list LRS št. 54 z dne 14. avgusta 1946 (Ljudski pravnik 2, št. 11–12, (1947): str. 329).

Po vojni zgrajeno moderno poslopje infekcijskega paviljona je predstavljalo prvi del nove in sodobne 
bolnišnice v bližini Rakičana pri Murski Soboti (Dragi kraj domači. Foto-posnetki Jožeta Kološe in 
Zoltana Gerenčerja (Murska Sobota, 1950))
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krompirja, 40 vagonov masti in sto tisoč jajc."29

Vsaj žetev je v Prekmurju leta 1945 potekala normalno, prav tako jesenska 
in spomladanska setev. V nagovarjanju civilnega prebivalstva preko časopisov 
se je nova oblast odlično izkazala. Seveda se postavlja vprašanje, kaj je bilo prej: 
samoiniciativnost, saj pomanjkanje in obdelovalne površine kar same kličejo k 
delu, ali skoraj propagandni nagovor prebivalstva, da se čim prej loti poljskih 
opravil. To prebivalstvo je torej ljudstvo, saj je oz. bo po volitvah (1946) tudi 
oblast ljudska … Ljudstvo mora znati obdelovati polja za čim večji pridelek, zato 
ljudske oblasti nudijo pomoč ljudstvu z nasveti in s strokovnjaki.30 ''Ljudski člo-
vek'' je končno nagovorjen. V Prekmurju, prislovično označenem za regionalno 
žitnico, so v časopisnih vesteh o obnovi ožje in širše domovine še posebej ali 
namenoma izpostavljali za ''samooskrbo naroda'' nujna poljska opravila (setev 
in žetev). Uvodoma smo omenili, kako je prekmurski duhovnik Jerič mlademu 
referentu dal nekaj kmetijskih nasvetov in tovrstne literature. Javna glasila pa 
so tovrstno poslanstvo postavila v širši kontekst: kmetovanje in samooskrba sta 
nujna za ohranitev svobodne domovine. V članku Setev za žetev svobode tako 
beremo: 

Napočila je pomlad, zadnja vojna pomlad. Za orožje sposobni moški so se odzvali 
mobilizaciji skoro v vseh pokrajinah stoodstotno, drugod je mobilizacija v pol-
nem teku. Naša polja pa kljub temu zahtevajo obdelave. Vemo, da bomo tembolj 
svobodni, tembolj neodvisni, čim več ustvarjalnih sil bomo pokazali. Vemo, da ne 
bo noben državljan lačen nove Jugoslavije, lačen, če bomo obdelali zadnji košček 
za obdelavo sposobne zemlje. Vemo, da bo letošnja žetev v vsej naši domovini – 
žetev svobode.31 

Ob splošnih poljskih in drugih preživetvenih opravilih so krajevni odbo-
ri Osvobodilne fronte opravljali zbiranje poljščin in živine tako za vojsko kot 
mestno prebivalstvo. 30. aprila 1945 je bila v Murski Soboti ustanovljena Kon-
zumna zadruga, do junija pa še Nabavno-prodajna zadruga (znana tudi kot 
NAPROZA), in sicer v Murski Soboti in (Dolnji) Lendavi. Izpostave pa so bile v 
Turnišču, Črenšovcih, Veliki Polani, Bogojini in Beltincih.32 Zbirale in razdelje-
vale so hrano in druge potrebščine.

Ljudje so se znašli tudi po svoje, med njimi vojaki sámi. Eno od pričevanj 
prekmurskega fotografa Alojza Sbülla je o letu 1945. Ko so v Prekmurje prišli 
ruski vojaki, so ti fotografije plačevali v naturalijah, kot so živali, les za kurjavo, 

29 Nova pot, Informacijski vestnik OOOF Celje, leto I., št. 4, 23. junij 1945 str. 5.
30 Novi čas, 17. april 1945, str. 2. 
31 Novi čas, 17. april 1945, str. 2. 
32 Fujs, "Obnova v Prekmurju", str. 40.
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pa tudi s kolesi, z ročnimi urami … Slednje so ruski vojaki zaplenili v avstrijskih 
vaseh čez mejo.33 Oživelo pa je tudi tihotapstvo. Tihotapili so moko, mast, kašo 
jajca, perutnino … Protivrednost sta predstavljali obleka in obutev, ki ju ni bilo 
dovolj na podeželju, medtem ko je v mestih primanjkovalo hrane. V trgovinah 
so bile police bolj kot ne prazne.34 Preprodajalci so bili zvečine kupinarji35, ki so 
v Prekmurje prišli iz Šoprona že v drugi polovici 19. stoletja in tu začeli trgovati 
s perutnino. Pred prvo svetovno vojno je bilo kupinarstvo svobodna trgovina, 
ki je tedanje oblasti niso preganjalo in tudi med prvo vojno je potekala tovrstna 
trgovina.36 Izpoved anonimnega prekmurskega tihotapca v tednih in mesecih 
po prihodu iz vojske leta 1945, takrat je štel 27 let, lahko preberemo v članku 
Jelke Pšajd; uvodni del nazorno odslikava vso bedo, ki je zajela prebivalstvo – 
tako civilno kot vojaško: 

Ko sem prišel iz vojske, sem imel na riti samo zakrpane hlače in nič drugega. Mati 
je imela dve kravi, nič drugega in sem začel švercati na Madžarsko. Nič nisem 
imel, samo tiste hlače na sebi, ne obleke, ne nič. Pa smo se dogovorili, poznal sem 
enega, ki je švercal, in sem se odločil in začel. Tako sem imel denar, pa tudi moja 
mati, nikoli mi ni nič rekla zaradi tihotapljenja. Ljudje so mogli znati, da tiho-
tapim. Jaz sem to skrival, vendar me je vsak prosil, naj mu kaj prinesem, pa sem 
vsakemu prinesel. Izdali me niso, razen moja soseda. Tu so vozili surovo kavo v 
zrnju. To je bilo zlato za Madžare. V Szombathelyju sem se spoznal z Židom in 
vsak teden smo nosili kavo k njemu štirje …37 

Ker je bila po vojni uvedena obvezna oddaja različnih kmetijskih pridelkov 
(žito, pšenica, mast, krompir …) in je bila njihova cena minimalna, so se kupi-
narji znašli tako, da so tovrstno blago oz. pridelke prodajali na črno in ob tem 
zaslužili več. Preprodajali niso le trgovanja vešči kupinarji (posebej uspešni so 
bili tisti iz Renkovec), ampak običajni ljudje. Tako stanje je trajalo približno leto 
dni, torej do 1946, ko je kupinarska trgovina ponovno zaživela.38 

Pojem brezposelnosti je bil odpravljen v drugi polovici leta 1946, saj je po 
pojasnjevanju oblastnih organov razvijajoča se industrijska proizvodnja omo-

33 Mark Krenn, "Fotografi v Prekmurju 1870–1945", v: Zbornik soboškega muzeja 8 (Murska Sobota, 
2011), 328.

34 Štefan Skledar, "Ljudsko trgovanje na primeru kupinarjev iz Renkovec", v: Katalog stalne razstave. 
Pokrajinski muzej Murska Sobota (Murska Sobota, 1997), str. 275 (dalje: Skledar, "Ljudsko trgovanje").

35 Znani tudi kot kopünar(ji) oz. krošnjarji (glej: Koledar Družbe Sv. Mohorja za leto 1932 (Celovec, 
1931), str. 61).

36 Skledar, "Ljudsko trgovanje", str. 263.
37 Jelka Pšajd, "… da kaka babnica ne vtihotapi 3 ali 4 jajca v Radgono" : tihotapstvo – preganjana dejav-

nost v Pomurju v prvi polovici 20. stoletja, v: Zbornik soboškega muzeja 18–19 (Murska Sobota, 2012), 
str. 136–137.

38 Skledar, "Ljudsko trgovanje", str. 274–275.
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gočala zaposlitev slehernega za delo sposobnega državljana.39 Glavne spre-
membe na področju premoženjskih in lastninskih pravic nastopijo po volitvah 
1946, torej po sprejeti ustavi Federativne ljudske republike Jugoslavije leta 1946 
oz. 1947. Slavica Tovšak v članku Sodstvo 1945–1952 ter sodne represalije, 
povezane na kmeta-zadružnika v severovzhodni Sloveniji obravnava t. i. triado 
lastninskih oblik. Te so: državna, zadružna in zasebna.40 Slednje nas tukaj nape-
ljuje na zasebno lastnino in lastništvo oz. zaplembe premoženja. Še do 28. avgu-
sta 1945 so bila vojaška sodišča pristojna tudi za civiliste, ne le vojaške osebe. 
V Prekmurju je v mesecu aprilu 1945 Vojaško sodišče prekmurskega vojnega 
območja izreklo tri odmevne sodbe. Prva zoper tovarnarja Josipa Benka, druga 
proti Jožetu Lipiču, ravnatelju soboške banke (obema je bila izrečena kazen z 
ustrelitvijo, ki je sledila junija 1945) in tretja zoper veleposestnika in soboškega 
župana Ferdinanda Hartnerja.41 Kot piše Metka Fujs, je bilo tudi Vojaško sodišče 
za Prekmurje in Štajersko pomemben del družbenopolitičnega sistema, ki je 
vzpostavljal vodilno vlogo Komunistične partije in nekega, do tedaj neprivile-
giranega sloja.42

Ta neprivilegiran sloj je v tednih, mesecih in letih od osvoboditve dobil 
konkretna imena in obraze (lokalni politični aktivisti, kulturniki, vodje obratov 
in industrije). Prej ''nevidni'' so postali ''vidni'' v sferi lokalnega življenja in delo-
vanja v dobro družne in nove države. Večinsko prebivalstvo je postalo ljudsko, 
prej klasična kategorija meščanstva je dobila negativen prizvok, nosilcem lokal-
nega razvoja in napredka je bilo sojeno in odvzeto premoženje. Če vojna sama 
po sebi povzroča krivice, so se te z osvoboditvijo pri delu prebivalstva tokrat 
pojavile znova s sojenjem narodnim izdajalcem. Ne glede na dane razmere, ki 
so bile v Prekmurju, so ljudje vsaj v desetletju ali dveh kasneje zaživeli bolje: 
gospodarske in posledično socialne ter zdravstvene razmere (upad tuberkolo-
ze in trahoma) so se izboljšale. Infrastruktura še vedno ni bila na zavidljivi ravni, 
mladi in uka željni pa so dobili boljše pogoje za šolanje na višji in visoki stopnji 
z odhodom v mesta čez Muro.

39 Slavica Tovšak, "Sodstvo 1945–1952 ter sodne represalije, povezane na kmeta-zadružnika v seve-
rovzhodni Sloveniji", v: Zbornik soboškega muzeja 9–10 (Murska Sobota, 2007), str. 142–143 (dalje: 
Tovšak, "Sodstvo 1945–1952").

40 Tovšak, "Sodstvo 1945–1952", str. 147.
41 Prav tam, str. 152–153.
42 Metka Fujs, "Kratek pregled zgodovine Sobote", v: Zbornik soboškega muzeja 11–12 (Murska Sobota, 

2008), str. 189.
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Darja Kerec

THE SITUATION OF THE CIVILIAN POPULATION IN PREKMURJE AT 
THE END OF THE WAR 

 
SUMMARY 

With the liberation of Prekmurje in April 1945 and the arrival of the Red Army, 
the lives of the people along the Mura turned on its head. Local clergy, Ivan Jerič 
among them, was the silent majority that was discontented with the liberators 
from the East, but the local authority did not leave anything to chance, starting 
with the rapid erection of the so called Victory Monument, dedicated to Russi-
an soldier, in the middle of Murska Sobota. Even local newspapers have begun 
bringing various news and calls aimed specifically at the hitherto more or less 
ignored youth to persuade them to do their best to repay the liberators. The 
youth realized this through various charitable campaigns (the collection of vic-
tuals and clothes, blood donation etc.). Financial situation of the local popula-
tion was not at an enviable level, and many expressed their dissatisfaction with 
the (mandatory) submission of victuals and other supplies to the army, especi-
ally to those of the Red Army. Therefore, many have resorted to smuggling of 
tobacco and food, and the "kupinarji" were also very active. Sales in the black 
market flourished. The organization of schools caused the least problems, apart 
from a general lack of school supplies. But there were also children involved 
in the local ''reconstruction''. In the summer of 1945, many of them frequen-
ted in the field more than in the school, as there had, understandably, been a 
great need for grains and other crops. Enabled was minimal health care and 
sanitation, but the eye disease trachoma had become rampant again, for which 
local authorities blamed the Hungarian occupiers. The government had begun 
replacing spiritual food, as elsewhere in the country, with organized, political-
ly motivated cultural activities and events. A bitter aftertaste had been left by 
trials, confiscations of assets, and liquidation of individuals who had offered 
locals in the interwar period the possibility of employment. With the creation 
of a new social order the people of Prekmurje got employed in the soon natio-
nalized industrial plants.
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Izvleček: 
Prispevek prinaša pregled kazenske zakonodaje in drugih predpisov, ki so 
urejali delovanje kazenskega sodstva v letu 1945 na Slovenskem, ko se je začel 
graditi nov pravni sistem. Posebej osvetli tudi prvi večji politični sodni proces 
in odziv britanskih diplomatov nanj. Avtorici ob uporabi literature, objavljenih 
zakonskih in podzakonskih aktov ter domačega in tujega arhivskega gradiva 
pokažeta, da je nastajajoče pravo obrnilo na glavo dosežke pravne civilizacije, 
saj je bilo v nasprotju s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih tedaj priznavali 
civilizirani narodi.

Ključne besede: 
kazensko pravo, kazensko sodstvo, tožilstvo, odvetništvo, pravosodno 
ministrstvo, organi za notranje zadeve, kazenska zakonodaja, britanski 
diplomati, politični sodni proces.
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Uvod

Kazensko sodstvo je del sodstva, katerega naloga je odločanje o obstoju kazni-
vih dejanj, krivde storilcev in izrekanje kazenskih sankcij. Državne organe, ki 
izvajajo sodno oblast, imenujemo pravosodni organi. V ožjem smislu so to pred-
vsem sodišča, ki sodno oblast neposredno izvršujejo in so pri tem praviloma 
vezana le na ustavo in zakon. Poleg sodstva v pravosodje uvrščamo še nekatere 
druge organe in službe, ki so trajno povezane z delovanjem sodne oblasti. Pri 
kazenskem sodstvu so to predvsem tožilstva in odvetništvo. V najširšem smislu 
štejemo sem tudi organe pravosodne uprave. Poseben državni organ, ki sodne 
oblasti ne izvaja neposredno, vendar skrbi, nadzoruje in omogoča, da se ta izva-
ja, je torej organ pravosodne uprave, navadno je to pravosodno ministrstvo.

Kadar želimo spoznati delovanje kazenskega sodstva, nas poleg kazenske-
ga materialnega prava, ki določa kazniva dejanja, kazni oziroma druge ukre-
pe zoper storilce teh dejanj in končno pogoje za uporabo teh kazni oziroma 
ukrepov, in poleg kazenskega formalnega ali procesnega prava, ki ureja posto-
pek sodišč in drugih državnih organov, ureja pravice udeležencev v kazenskih 
zadevah ter postopek organizacije in poslovanja sodišč, zanima tudi položaj 
in delovanje tožilstva, odvetnikov in pravosodnega ministrstva, deloma tudi 
notranjega ministrstva. Poznamo redna, a tudi izredna sodišča. Redna sodišča 
splošne pristojnosti obravnavajo kazenske zadeve na splošno, posebna sodišča, 
imenovana tudi specializirana sodišča, pa le določene vrste kazenskih zadev 
(npr. vojaška sodišča). 

S kazenskim pravom država zaščiti temeljne vrednote tako posameznika 
kot družbe. Kazensko pravo je zato nekakšno jedro celotnega prava posamezne 
države. Razvojno in kulturno stopnjo neke družbe nam odstirajo tako vredno-
te, ki se zdijo tej družbi pomembne, kakor tudi način, kako te vrednote zaščiti. 

Leto 1945 je čas, ko se je izgrajeval prehodni pravni sistem. Značilnost 
tega sistema je bila izredna raznolikost predpisov: republiški pravni akti, ki jih je 
izdajal Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS)1 oziroma njegovo predsed-
stvo, in zvezni, ki jih je izdajal Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugosla-
vije (Antifašističko veće narodnog oslobođenja Jugoslavije – AVNOJ)2 oziroma 
njegovo predsedstvo, in kasneje začasna skupščina. Vsaj pol leta po končani 
vojni so še veljali in se dograjevali med vojno nastali predpisi. Ustave, ki nava-
dno določa temelje delovanja tretje veje oblasti, še ni bilo. 

1 Slovenski narodnoosvobodilni svet (SNOS), ustanovljen februarja 1944 v Črnomlju, je bil najvišji slo-
venski zakonodajni in predstavniški organ.

2 Protifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije (Antifašističko veće narodnog oslobođenja 
Jugoslavije – AVNOJ), ustanovljen novembra 1942 v Bihaću, je bil osrednje politično in predstavniško 
telo narodnoosvobodilne borbe (NOB) Jugoslavije.
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Leta 1945, po končani vojni, ko se je postavljal nov družbeni red, je bila 
bistvenega pomena diskontinuiteta pravnega reda. Vsi pravni predpisi, ki so 
nastali oziroma veljali pred 6. aprilom 1941 in med okupacijo, so izgubili velja-
vo že z odlokom AVNOJ-a dne 3. februarja 1945. Ker vseh novih pravnih pred-
pisov ni bilo mogoče ustvariti takoj, je bilo določeno tudi, kdaj in kako se lahko 
posamezna pravila iz razveljavljenih starojugoslovanskih zakonskih in podza-
konskih aktov kljub vsemu uporabljajo. Določbe niso bile jasne in so dopuščale 
razlage glede na cilj, ki ga je bilo treba doseči. Pravno praznino so zapolnjeva-
la interna navodila različnih organov, predvsem pravosodnega in notranjega 
ministrstva ter tožilstva. Veliki organizacijski, finančni in strokovni problemi so 
povzročili, da je bilo, predvsem s strani upravnih organov, skoraj vsakodnevno 
izdanih tudi več navodil, ki so urejala oziroma skušala urejati poslovanje sodišč.

Sodstvo

Ob koncu vojne je z umikom okupatorskih sil razpadel tudi sodni sistem, kakr-
šen je bil vzpostavljen med vojno. Na Gorenjskem in Štajerskem (ter Koro-
škem) je deloval sistem, ki so ga vpeljevali Nemci od leta 1941 dalje. Italijani so 
v Ljubljanski pokrajini pustili sodni sistem skoraj nedotaknjen, zato je bila orga-
nizacija rednega sodstva dokaj podobna predvojnemu. V Ljubljanski pokrajini 
po kapitulaciji Italije ni bil uveden sistem, ki so ga uvedli Nemci na Gorenjskem 
in Štajerskem. Tudi na Primorskem so Nemci pustili sodni sistem, kakršnega so 
uvedli Italijani v dvajsetih letih. V okupiranem Prekmurju so Madžari uvedli svoj 
sodni sistem.

Z Uredbo o začasni delni ustavitvi poslovanja sodišč v Sloveniji3 z 
dne 15. maja 1945, ki je ustavila poslovanje vseh sodišč, ki niso bila ustanovlje-
na na osnovi odloka Predsedstva SNOS-a o začasni ureditvi narodnih sodišč in 
o narodnih sodnikih z dne 3. septembra 1944 (1. člen),4 in kazensko sodstvo 
predala vojaškim sodiščem (3. člen), odredbami o postavitvi delegatov pri 
sodiščih in odvetniški zbornici z dne 18. maja 19455 in zakonom, ki je odpra-
vil državna tožilstva6 z dne 27. aprila 1945, je bilo dokončno ukinjeno delo-
vanje pravosodnih organov, ki so delovali pod okupatorjevim nadzorom.

Poleg kazenskih postopkov, ki so jih po koncu vojne izvajala za civilno pre-

3 Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) in Narodne vlade Slovenije (NVS), št. 
5/1945.

4 Uradni list SNOS-a in NVS, št. 4/1945.
5 Uradni list SNOS-a in NVS, št. 5/1945.
6 "Zakon o odpravi vrhovnega državnega pravobranilstva, državnih pravobranilstev, vrhovnega držav-

nega tožilstva, višjih državnih tožilstev in državnih tožilstev", Uradni list Demokratične federativne 
Jugoslavije (DFJ), št. 27/1945.
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bivalstvo vojaška sodišča, so v Sloveniji ustanovili sodišče slovenske naro-
dne časti. To je bilo izredno sodišče, ki je delovalo neposredno po koncu 
druge svetovne vojne, a zelo kratek čas, od junija do avgusta 1945. Sodišče, 
ustanovljeno in ukinjeno je bilo z zakonom, ki ga je sprejel SNOS, je bilo pristoj-
no za sojenje t. i. zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast. Tako 
so bila mišljena predvsem dejanja političnega, propagandnega, kulturnega, 
umetniškega, gospodarskega, pravnega ali upravnega sodelovanja z okupatorji 
ali domačimi izdajalci, če jih ni bilo mogoče šteti za veleizdajo ali pomoč oku-
patorju pri izvrševanju vojnih zločinov, a naj bi bila škodljiva za ugled in čast 
slovenskega naroda. Sodišče je imelo sedež v Ljubljani, sodilo pa je v senatih, 
ki so bili ustanovljeni na vseh sedežih okrožij (Ljubljana, Celje, Maribor, Novo 
mesto) in tudi v nekaterih drugih krajih. Kazni so bile izguba narodne časti, 
težko prisilno delo, zaplemba premoženja. Pomen teh sodišč ima predvsem 
izrekanje te zadnje kazni. 

Predsedstvo AVNOJ-a je 5. julija 1945 sprejelo Zakon o vrstah kazni,7 
s katerim so bile tako za civilna kot za vojaška sodišča predpisane kazni, ki so jih 
le-ta lahko izrekala: 1. denarna kazen, 2. prisilno delo brez odvzema prostosti, 
3. izgon iz kraja prebivanja, 4. izguba političnih in posameznih državljanskih 
pravic, 5. izguba pravice do javne službe, 6. prepoved opravljanja določenega 
delovanja ali obrti, 7. izguba ali znižanje čina ali "zvanja", 8. odvzem prostosti, 
9. zaplemba lastnine, 10. odvzem prostosti s prisilnim delom, 11. izguba drža-
vljanstva, 12. smrtna kazen. Vsaka od teh naštetih kazni se je smela izrekati kot 
glavna kazen, kazni pod točkami 4, 5, 6, 1 in 9 pa tudi kot stranske kazni. 

Zakon o kaznivih dejanjih zoper narod in državo8 iz 25. avgusta 1945 
je izdalo Predsedstvo začasne narodne skupščine Demokratične federativne 
Jugoslavije (DFJ). Zakon je v svojem prvem členu povedal, da bodo do sprejetja 
kazenskega zakonika vsa kazniva dejanja zoper narod in državo kaznovana po 
tem zakonu. Imel je le 21 členov in v prvem odstavku drugega člena splošno 
definicijo: 

Kot kaznivo dejanje zoper narod in državo se smatra vsako takšno delovanje, 
kateremu je namen, da bi se z nasiljem zrušila ali spravila v nevarnost obstoječa 
državna ureditev Demokratske federativne Jugoslavije ali da bi se spravila v nevar-
nost njena varnost na zunaj ali temeljne demokratske, politične, narodnostne in 
gospodarske pridobitve osvobodilne vojne, federativna državna ureditev, enako-
pravnost in bratstvo jugoslovanskih narodov ter narodna oblast. 

7 Uradni list DFJ, št. 48/1945.
8 Uradni list DFJ, št. 66/1945.
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Zakon o ureditvi narodnih sodišč z dne 26. avgusta 1945 je prav tako 
izdalo Predsedstvo začasne narodne skupščine Demokratične federativne 
Jugoslavije in z njim se je tudi v civilnem sodstvu končal samostojni razvoj 
slovenskih organov oblasti, kakršen se je razvijal med vojno. Zakon o ureditvi 
narodnih sodišč je v prvem členu naštel sodišča, ki v Demokratični federativ-
ni Jugoslaviji (DFJ) izvajajo pravosodje: Vrhovno sodišče DFJ, Vrhovna sodišča 
posameznih federalnih enot, Vrhovno sodišče Vojvodine, okrožna in okrajna 
sodišča. Dopuščal je tudi ustanovitev posebnih sodišč na podlagi zakona. Pov-
sem neobičajno so določene glavne naloge sodišč pri izvajanju pravosodja: 

1.  Zaščita demokratskih pridobitev narodno osvobodilne borbe, zaščita pravic 
in z zakonom zaščitenih interesov ustanov, podjetij in organizacij javnega 
in zasebnega značaja ter zaščita osebnih in lastninskih pravic in z zakonom 
zaščitenih interesov državljanov Jugoslavije.

2.  Jamstvo, da vse ustanove, podjetja, organizacije, uradne osebe in državljani 
točno izpolnjujejo zakone in predpise, ki imajo zakonsko moč.

3.  Vzgajanje državljanov v duhu vdanosti domovini, v duhu pravilnega izpol-
njevanja zakonov, v duhu poštenega opravljanja državljanskih dolžnosti.

V nadaljevanju je zakon zagotavljal, da so vsi državljani pred sodišči enaki 
ne glede na spol, družbeni, materialni ali službeni položaj ali na narodno, ver-
sko ali rasno (plemensko) pripadnost (2. člen), da so pri vseh sodiščih pravilo-
ma razprave javne (3. člen). Zajamčena je bila tudi pravica obrambe (5. člen). 
Določeno je bilo, da sodišča izrekajo svoje razsodbe "v imenu ljudstva" (7. člen). 
Zoper odločbe sodišča prve stopnje, razen če je bilo to eno izmed vrhovnih 
sodišč, so bile praviloma dovoljene pritožbe na sodišče druge stopnje (8. člen). 
Sodišča so sodila v senatih, ki so jih sestavljali na prvi stopnji sodnik in dva soso-
dnika, na drugi stopnji pa, kadar so sodila o pritožbah in nadzorstveni pritožbi, 
v senatih treh sodnikov (13. člen). Sodniki so bili po zakonu osebe, "ki izvršujejo 
sodniško dolžnost nepretrgoma ves čas, za katerega so izvoljeni", sosodniki pa 
osebe, ki so bile občasno poklicane na sodišče za izvrševanje sodniške dolžno-
sti. V dobi sodelovanja pri sojenju so imeli sosodniki iste pravice kakor sodniki 
(14. člen). Za sodnika in sosodnika je bil lahko izvoljen vsak državljan, ki je imel 
volilno pravico (16. člen). Pri izrekanju pravice so bili sodniki neodvisni in so 
sodili po zakonu (18. člen). 

Iz navedenih zakonskih določb je jasno razviden značaj novega družbene-
ga reda, ki ga je komunistično vodstvo uvajalo še pred volitvami v ustavodajno 
skupščino. Nekaj določb je bilo povsem tradicionalnih in uveljavljenih v kazen-
skem pravu kontinentalnih evropskih držav, nekaj pa povsem novih, obliko-
vanih po sovjetskem vzoru. Posebej pa je treba poudariti, da so bile določeni 
predpisi le navidezni. Ob spremljanju povojnih sodnih procesov spoznamo, 
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da je bila na primer pravica do obrambe močno ovirana,9 da je bila sodiščem 
neodvisnost zmanjšana na minimum. Določbi, da za sodnika pravna fakulte-
ta ni potrebna in da sodnik nima trajnega mandata, sta v očitnem nasprotju s 
temeljnimi pridobitvami pravne civilizacije.

Tožilstvo

Glavni javni tožilec, ki je deloval na Slovenskem, je končal svojo pot z Odlokom 
predsedstva AVNOJ-a o ustanovitvi in pristojnosti javnega tožilstva demokra-
tične federativne Jugoslavije z dne 3. februarja 1945, ki je določil temeljno funk-
cijo novega tožilstva v svojem prvem členu: "Vrhovno nadzorstvo nad tem, da 
vsi organi izvršilne oblasti kakor tudi posamezne uradne osebnosti, prav tako 
pa tudi državljani Jugoslavije zakone oziroma odloke z zakonito veljavo točno 
izpolnjujejo, se nalaga javnemu tožilcu demokratične federativne Jugoslavije."10 
Javno tožilstvo kot naslednik starojugoslovanskega državnega tožilstva je 
imelo sedaj veliko močnejšo in usodnejšo vlogo v kazenskem sodstvu. Vodilo je 
preiskavo in imelo močna pooblastila pri usmerjanju nadaljnjega postopka. To 
je bil tisti najvažnejši akter, preko katerega je partijski vrh obvladoval sodstvo v 
teh prvih povojnih mesecih. Delovalo je po sovjetskem kazenskem pravu, ki so 
ga v ta namen prevedli, a jim je bilo naročeno, da se nanj ne smejo sklicevati.11 

Odvetništvo

Do nove zakonske ureditve je sicer uradno veljal stari "Zakon o advokatih" iz 
leta 1929, toda nova oblast je sprejela dva drobna predpisa, ki pa sta kljub svoji 
obrobnosti bistveno spremenila položaj slovenskega odvetnika. Prva je bila 
Odredba o postavitvi delegata v odvetniški zbornici v Ljubljani, ki jo je na pod-
lagi zveznega odloka izdal Minister za pravosodje dne 18. maja 1945.12 Odredba 
je določala, da postavljeni delegat začasno vodi ustanovo, za katero je posta-
vljen, po navodilih in pod nadzorstvom ministrstva za pravosodje. Sodišča pa 
so se morala glede "zastopanja strank pred sodišči po odvetnikih" držati neo-
bjavljenega ukaza Ministra za pravosodje,13 ki ga je v obliki okrožnice poslal 

9 Več o tem glej Mateja Jeraj, Jelka Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in sooobtoženim 
(Ljubljana, 2015), str. 139–146 (dalje: Jeraj, Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in sooob-
toženim).

10 Uradni list DFJ, št. 4/1945.
11 Več o tem glej: Jeraj, Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in sooobtoženim, str. 133–138.
12 Uradni list SNOS-a in NVS, št. 5/1945.
13 Arhiv Republike Slovenije (SI AS) 1237, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Su 149/45.
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dne 20. novembra 1945 "Predsedniku vrhovnega sodišča federalne Slovenije 
in vsem predsednikom okrožnih in okrajnih sodišč". V ukazu je bilo zapisano: 

Delegat v odvetniški zbornici v Ljubljani izdaja odvetnikom in odvetniškim 
pripravnikom začasna dovoljenja za izvrševanje oz. nadaljevanje odvetniške 
prakse /.../ Vse narodne sodnike izvolite nadalje opozoriti, da je vloga odvetnika 
in pravnega zastopnika drugačna kot je dejansko bila v bivši Jugoslaviji. Tudi pri 
zastopanju strank se morajo odvetniki zavedati, da ima interes skupnosti pred-
nost pred interesom posameznika /.../ Če sodnik opazi, da odvetnik pri zasto-
panju strank očividno in zavestno zavija ali potvarja resnico, če se poslužuje 
tako imenovanih advokatskih trikov, če se obnaša nedostojno ali če se izraža 
nespoštljivo o naših narodnih oblastvih in njihovih organih ali o pridobitvah 
narodnoosvobodilnega boja, ga mora sodnik na mestu ukoriti in če to ne zaleže, 
disciplinirati s primerno globo. Vsak tak primer je razen tega treba javiti delegatu 
v odvetniški zbornici v Ljubljani zaradi ev. uvedbe disciplinskega postopanja.

Prvi večji politični sodni proces 

Po zmagi Ljudske fronte na volitvah v ustavodajno skupščino novembra 1945 
obračunavanje z idejnimi nasprotniki nikakor ni ponehalo. Nasprotno. Oblast 
ni več tako kot v prvih mesecih po vojni sodno preganjala le resničnih in 
domnevnih vojnih zločincev in kolaborantov, ampak je svojo pozornost raz-
širila tudi na iskanje vseh morebitnih nasprotnikov komunističnega režima, 
tudi tistih, ki jih je do volitev zaradi pridobivanja volilnih glasov še rada videla 
v vrstah Ljudske fronte. V vsej državi so se vrstili sodni procesi, ki so imeli v 
celoti ali deloma značaj političnih sodnih procesov, sicer kazenskih postop-
kov proti posameznikom ali skupinam, ki nasprotujejo vladajočemu režimu, 
lahko pa jih politična oblast uporabi tudi kot sredstvo za kazenski pregon zgolj 
potencialnih političnih nasprotnikov, za splošno zastraševanje in utrjevanje 
njene ideologije v zavesti ljudi.14 Vseh obsojenih na teh procesih pa ni mogoče 
izenačevati. Vojni zločinci, dejanski kolaboracionisti, izdajalci, vojni dobičkar-
ji, špekulanti,15 člani skupin, ki so skušale rušiti obstoječo družbeno ureditev z 
dejanji terorističnega značaja, so zares zakrivili očitana jim dejanja, drugi, med 
njimi je bilo največ duhovnikov in pripadnikov t. i. meščanske opozicije, pa ob 
upoštevanju normalnih standardov kazenskega prava ne bi bili obsojeni.16 Ven-

14 Enciklopedija Slovenije, knjiga 9 (Ljubljana, 1995), str. 94.
15 Treba je poudariti, da so bili marsikateri, ki so bili obtoženi kolaboracije, izdaje, vojnega dobičkarstva 

in druge pridobitniško naravnane špekulacije, obtoženi po krivem, nikakor pa ne vsi. 
16 Enciklopedija Slovenije, knjiga 9 (Ljubljana, 1995), str. 95.



J. Melik, M. Jeraj : Slovensko kazensko sodstvo v letu 1945

456

dar pa se je oblast zelo trudila, da bi bila ločnica med njimi čim bolj zabrisana. 
To velja tudi za prvi veliki slovenski proces proti političnim nasprotnikom, 

ki se je začel približno mesec in pol po volitvah v ustavodajno skupščino. 
Potekal je pred okrožnim sodiščem v Ljubljani od 19. do 23. decembra 1945, 
zaradi česar so ga poimenovali "božični proces". Obtoženih je bilo 34 oseb. 17 
jih je bilo obsojenih na smrt (5 na smrt z obešenjem, 12 na smrt z ustrelitvijo), 
3 so bili obsojeni na 20 let odvzema prostosti s prisilnim delom, 13 na zaporne 
kazni od 8 do 18 let, eden pa je bil oproščen. Vsi na smrt obsojeni so bili obso-
jeni še na trajno izgubo vseh političnih in državljanskih pravic ter na zaplembo 
vsega premoženja, ostali pa na izgubo političnih in državljanskih pravic za dobo 
od 5 do 10 let. Smrtna obsodba je bila izvršena nad šestimi (usmrčenih je bilo 
vseh 5, obsojenih na smrt z obešenjem, in eden od obsojenih na smrt z ustre-
litvijo), ostali so bili predčasno izpuščeni med leti 1946 in 1955, državljanske 
pravice pa so jim bile večinoma vrnjene nekoliko pozneje. 

Na tem procesu so se na zatožnih klopeh znašli tako pripadniki in voditelji 
oboroženih vojaških formacij protirevolucionarnega tabora (Slovenske, Sokol-
ske in Narodne legije, vaških straž, prostovoljne protikomunistične milice – 

Božični proces (Muzej novejše zgodovine Slovenije, Fototeka, foto: Rudi Vavpotič) 
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MVAC17 in slovenskega domobranstva), kot tudi duhovniki in člani vodstva 
Mladine Jugoslovanske nacionalne stranke, ki se leta 1941 niso hoteli vključiti 
v OF zaradi nasprotovanja partiji in njenim revolucionarnim ciljem.18 Večina 
jih je bila obtoženih, da so bili v času sovražne okupacije idejni pobudniki, pro-
pagandisti, organizatorji in člani izdajalskih organizacij, ki so združene v t. i. 
redno jugoslovansko vojsko pod vodstvom vojnega zločinca Draže Mihajlovića 
sodelovale v borbi proti osvobodilnemu gibanju, tako da so širili lažno propa-
gando, pridobivali nove borce protipartizanskih oboroženih formacij, delovali 
v okupatorjevi tajni obveščevalni službi, organizirali vohunsko mrežo v okviru 
Mihailovičeve vojske, ovajali okupatorjevi policiji somišljenike osvobodilne 
fronte, odrejali množične pokole aktivistov osvobodilne fronte, ki naj bi jih 
pod krinko "črne roke" izvajali posebni oddelki slovenskega domobranstva. 
Nekaterim je bilo očitano še, da so sodelovali v upravnem aparatu okupatorja, 
da so kot podjetniki delali za okupatorja, nekateri – v glavnem tisti, ki so bili 
obsojeni na smrt z obešenjem, pa so bili obtoženi še sodelovanja pri številnih 
posameznih zločinih – umorih, mučenjih itd.19 

Pripadniki katoliškega tabora so bili že predstavljeni ob drugih 
priložnostih,20 zato bova izpostavili le tiste obtožene, ki so izhajali iz liberal-
nih krogov. Večinoma so bili voditelji, člani ali simpatizerji liberalno usmerjenih 
strank, Jugoslovanske nacionalne stranke (JNS)21 ali Mladine (Omladine) Jugo-

17 Milizia volontaria anticomunista (MVAC) je bila prostovoljna protikomunistična milica, sestavljena 
iz domačega prebivalstva, ki se je med drugo svetovno vojno na območjih, ki so jih zasedli Italijani, 
bojevala proti partizanom.

18 Jerca Vodušek Starič, Prevzem oblasti 1944–1946 (Ljubljana, 1992), str. 415; Aleš Gabrič, "Preganjanje 
političnih nasprotnikov", v: Slovenska novejša zgodovina 1848–1992, knjiga 2 (Ljubljana, 2005), str. 
862.

19 SI AS 1931, RSNZ, Božični proces, AŠ 535.
20 Glej na primer: Tamara Griesser Pečar, Cerkev na zatožni klopi. Sodni procesi, administrativne kazni, 

posegi "ljudske oblasti" v Sloveniji od 1943 do 1960 (Ljubljana, 2005), str. 108–138 (dalje: Griesser-
Pečar, Cerkev na zatožni klopi), in Tine Velikonja, "Zarja miru in mrak božičnega procesa", Zaveza, št. 
19 (2005), elektronska izdaja ("Zaveza št. 19", http://www.zaveza.si/index.php/revija-zaveza/160-
-zaveza-t-19). 

21 Jugoslovanska nacionalna stranka (JNS) je bila vsedržavna politična stranka liberalne usmeritve. 
Oblikovati se je začela po volitvah v narodno skupščino novembra 1931. Njen nastanek naj bi pome-
nil obnovo strankarskega političnega življenja v Jugoslaviji, ki je bilo po uvedbi kraljeve diktature 
leta 1929 onemogočeno. V bistvu pa si je vlada želela na ta način zagotoviti zunanjo legitimnost, 
hkrati pa preprečiti oživljanje prepovedanih strank. Nova stranka je bila ustanovljena leta 1932 pod 
imenom Jugoslovanska radikalna kmečka demokracija, naslednje leto pa se je preimenovala v JNS. 
Sestavljali so jo predvsem disidenti Demokratske stranke in Narodne radikalne stranke, izmed slo-
venskih političnih skupin pa so se ji priključili liberalci, del članov Samostojne demokratske stranke 
in Samostojne kmetijske stranke. Vodilna slovenska predstavnika JNS sta bila dr. Albert Kramer in 
Ivan Pucelj. Stranka, ki je uživala politično in materialno podporo države, je podpirala jugoslovanski 
centralizem in omejevanje samostojnosti sestavnih delov države (Enciklopedija Slovenije, knjiga 4 
(Ljubljana, 1990), str. 338; Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Slovenska 
zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja (Ljubljana, 2006), str. 220).
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slovanske nacionalne stranke (OJNS).22 
To so bili: Dr. Janko Koestl, rojen 1906 v Gorici, pravnik, pomočnik direk-

torja Pokojninskega zavoda za nameščence v Ljubljani; dr. Branko Vrčon, 
rojen 1907 v Dobrovljah na Vipavskem, pravnik, urednik Jutra; Dušan Verbič, 
rojen 1910 v Ljubljani, pravnik, uradnik pivovarne Union; dr. Branko Aluje-
vič, rojen 1909 na otoku Visu (Hrvaška), pravnik, bivši predsednik Pokrajinske 
delavske zveze; Ivan Marinčič, rojen 1903 v Logu pri Vrhniki, gradbeni teh-
nik; ing. Stanko Dimnik, rojen 1891 v Postojni, profesor na srednji tehnični 
šoli v Ljubljani; Milivoj Lajovic, rojen 1886 v Vačah pri Litiji, tovarnar; Djoko 
Vujošević, rojen 1900 v Podgorici (Črne gora), bivši aktivni major jugoslovan-
ske vojske; dr. Vladimir Kukman, rojen 1902 v Gradcu (Avstrija), pravnik, 
svetnik bivše pokrajinske uprave; ing. Jože Rus, rojen 1904 v Loškem potoku, 
elektroinženir; Franc Juvan, rojen 1906 v Šmartnem pri Litiji, uradnik Okro-

22 Mladina (Omladina) Jugoslovanske nacionalne stranke (OJNS) – podmladek liberalno usmerjene 
JNS, ki je na območju Dravske banovine deloval od leta 1936, je 1941. prevzel ime Nova Jugoslavija, s 
katerim je želel pokazati, da želi nastopati kot samostojna organizacija. Mladina JNS se namreč ni stri-
njala s pasivnim odnosom stare JNS do okupatorja. Vzdrževala je stike tako z Nagodetovo Pravdo kot 
z OF, a se vanjo zaradi preveč revolucionarnih ciljev ni nikoli vključila. Izdajala je svoje glasilo Zarja 
svobode in bila januarja 1943 soustanoviteljica Napredne delovne skupnosti, iz katere pa je kmalu 
izstopila. Nekateri njeni člani so imeli stike s Sokolsko legijo in nato z domobranci (Ljubo Sirc, Med 
Hitlerjem in Titom (Ljubljana, 1992), str. 57–58).

Sodni zapori na Miklošičevi cesti v Ljubljani (SI AS 1549 Zbirka fotografij Zgodovinskega arhiva CK ZKS, 
IV./36)
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žnega urada za zavarovanje delavcev v Ljubljani; Pavle Kovač,23 rojen 1896 v 
Šentjanžu na Dolenjskem, žandarmerijski narednik v pokoju; Miroslav Mate-
lič, rojen 1897 v Boštanju ob Savi, trgovec; Ivan Tonja, rojen 1899 v Ljubljani, 
upravnik prometa Poštne hranilnice. Šest jih je bilo obsojenih na smrt z ustre-
litvijo (Koestl, Vrčon, Alujevič, Vujošević, Matelič in Kovač). Vsi so bili pomilo-
ščeni, kazen pa jim je bila spremenjena v 20 let odvzema prostosti s prisilnim 
delom. Juvan in Tonja sta bila obsojena na 20 let zapora s prisilnim delo, Marin-
čič na 15 let, Dimnik na 12, Verbič in Rus na 10, Lajovic na 8, Kukman je bil 
oproščen obtožb. Nekateri naj bi bili predvsem idejni pobudniki, organizatorji 
in "propagatorji" protipartizanskih organizacij in oboroženih vojaških forma-
cij, čeprav jim dejavnega sodelovanja v teh formacijah ni bilo mogoče dokazati 
(med njimi so bili tudi sprva na smrt obsojeni Koestl, Vrčon in Alujevič), neka-
teri pa naj bi Mihailovića in okupatorja le finančno in gospodarsko podpirali 
(Lajovic). Nihče iz liberalne skupine torej ni bil usmrčen; tudi edini od obtože-
nih, ki ni bil obsojen (Kukman), je sodil v to skupino.24

23 Pavla Kovača Tine Velikonja v prispevku Zarja miru in mrak božičnega procesa (Zaveza št. 19, 21. 3. 
2011) sicer ni uvrstil med na božičnem procesu obsojene pripadnike liberalnega tabora, vendar pa je 
bil na procesu obravnavan kot liberalec in pristaš Draže Mihailovića (ARS, fond SI AS 1931, RSNZ, AŠ 
535, Božični proces – osebni podatki, str. 3 in sodba, str. 49). 

24 Podatki povzeti po: SI AS 1931, RSNZ, AŠ 535, Božični proces – osebni podatki, obtožnica, sodba.

Sodni zapori na Miklošičevi cesti v Ljubljani (SI AS 1549 Zbirka fotografij Zgodovinskega arhiva CK ZKS, 
IV./36)
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Nekateri pripadniki te skupine so imeli kar nekaj skupnih točk z obsojenimi 
na poznejšem kazenskem procesu proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim, 
t. i. Nagodetovem procesu, ki je potekal v poletnih mesecih leta 1947.25 Tudi 
med njimi so bili takšni, ki bi morda lahko našli skupni jezik z OF, če je ne bi 
tako brezkompromisno vodila komunistična partija in če ta ne bi odklanjala 
povezave z Dražo Mihailovićem. Nekaj jih je imelo stike s Staro pravdo, ki jo je 
vodil dr. Črtomir Nagode ali pa so bili kakorkoli povezani z drugimi obtoženimi. 
Tako so bili na procesu proti Nagodetu in soobtoženim omenjani tudi ing. 
Stanko Dimnik,26 ing. Jože Rus27 in dr. Branko Vrčon.28 

Odziv britanskih diplomatov

Obsojenim liberalcem in tistim, ki so bili blizu liberalnim krogom, so posvetili 
pozornost tudi britanski diplomati v Ljubljani in Beogradu.29 Ti so namreč poli-
tične procese posebej pozorno spremljali. Prvo poročilo o "božičnem proce-
su", ki sva ga zasledili v britanskem nacionalnem arhivu, izhaja iz 21. decembra 
1945. V njem britanski veleposlanik v Beogradu Sir Ralph Clarmont Skrine Ste-
venson30 zunanjemu ministrstvu v London kratko in jedrnato poroča osnovne 
podatke o začetku procesa.31 Drugo poročilo je še krajše, v njem pa Stevenson 
obvešča o zaključku procesa in višini kazni ter o tem, da naj bi izjave obsojenih 

25 Več o tem v: Jeraj, Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in sooobtoženim.
26 Glej: Jeraj, Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in sooobtoženim, str. 86-87, 339, 382, 

649, 664, 695, 959, 962, 964, 967, 969, 996; SI AS 1931, AŠ 568, št. 14914, Zapisnik zaslišanja Dimnik 
Stanka, 26. 6. 1947 in št. 14927–14933, Zapis ing. Stanka Dimnika z naslovom Moji doživljaji okupa-
torske dobe 1941 do 1945.

27 Glej: Jeraj, Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in sooobtoženim, str. 86, 562, 594, 760.
28 Glej: prav tam, str. 28, 86–87, 166, 250, 562, 594, 760, 833, 842, 961; ARS, fond SI AS 1931, škatla 568, 

št. 14827, izjava dr. Vrčona o dr. Nagodetu in Stari pravdi. 
29 Britanski konzulat v Ljubljani je bil ponovno odprt avgusta 1945 (pred tem je delovalo britansko 

predstavništvo v Ljubljani le zelo kratek čas pred drugo svetovno vojno, sicer pa je bil za območje 
jugoslovanske Slovenije pristojen konzulat v Zagrebu). Konzuli so svoja opažanja sporočali britan-
skemu veleposlaniku v Beograd, ta pa zunanjemu ministrstvu v London. Prvi so večinoma pisali bolj 
subjektivno obarvana poročila, ki seznanijo bralca predvsem s tekočimi dogodki in kratkoročnimi 
problemi ožjega okolja. Veleposlaniki pa so morali ob oblikovanju svojih stališč upoštevati dolgoroč-
ne britanske interese, ki so zahtevali tudi sklepanje kompromisov z obstoječimi oblastmi. Razmere so 
presojali z vseh zornih kotov (tako z vidika oblastnikov kot njihovih nasprotnikov), zato so njihovi 
zaključki navadno bolj pragmatični. Več o tem v: Mateja Jeraj, Jelka Melik, "Poročila britanskih pred-
stavništev o Jugoslaviji in Slovencih v prvih letih po drugi svetovni vojni", v: Arhivi 34, št. 2 (2011), str. 
407–420. 

30 Sir Ralph Clarmont Skrine Stevenson (1895–1977), ki je postal veleposlanik Velike Britanije v 
Beogradu že med drugo svetovno vojno, natančneje leta 1943, je ostal na tem mestu do leta 1946. 
Med vojno je bil s predstavniki jugoslovanske vlade najprej v Kairu, potem v Londonu. Bil je priča 
velikih političnih sprememb, hkrati pa tudi sooblikovalec britanske politike do Jugoslavije.

31 The National Archives (TNA), fond Foreign Office (FO) 371/59399, Stevensonovo pismo zunanjemu 
ministrstvu v London , 21. 12. 1945.
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na procesu napeljevale na vpletenost škofa Rožmana in političnih voditeljev 
katoliškega tabora (dr. Alojzija Kuharja in dr. Miha Kreka) v dejavnost oboro-
ženih vojaških formacij, ki so se borile na strani sil osi.32 Zelo zanimivo pa je 
pismo, ki ga je britanski konzul v Ljubljani Leonard Arthur Scopes,33 ki je pro-
cesu prisostvoval v sodni dvorani, 1. januarja 1946 poslal svojemu veleposla-
niku v Beograd.34 Nekaj izsekov iz tega zapisa je sicer že navedla dr. Griesser 
Pečarjeva v delu Cerkev na zatožni klopi,35 ki je predstavila konzulove vtise o 
mučnem vzdušju na sodišču, o krutosti občinstva in o tem, kako opogumljajoče 
je konzulova prisotnost vplivala na nekatere izmed prisotnih. Glede obtožen-
cev je poročal, da jih je bilo 34 po številu. Vplivni politični nasprotniki komu-
nizma, katerih likvidacija s pomočjo navidezno legalnega procesa naj bi bila 
glavni namen sojenja, so bili po njegovem mnenju spretno vrinjeni med zavra-
tne morilce, ki bi jih na vešala obsodilo vsako sodišče, in lutke, brezpomembne 
figure, kakršne so v šahovski igri pioni – kmetje, ki naj bi jih uporabili za ustvar-
janje videza popustljivosti (morda je mislil na to, da so enega izmed obtoženih 
oprostili vseh obtožb, nekatere pa le nekaterih obtožb in jih obsodili na za tisti 
čas dokaj nizke zaporne kazni). Vsi, s katerimi se je pogovarjal, naj bi se strinjali, 
da so bili med obtoženci zelo bistri, pokončni in domoljubni ljudje, ki so bili 
krivično obsojeni le zaradi nasprotovanja komunističnim idejam. Ti ljudje naj 
bi se med vojno borili proti okupatorjem in bili zaradi subverzivnih dejavnosti 
tudi zaprti, tako s strani Nemcev kot Italijanov. Njihov edini zločin naj bi bil, da 
so iskali rešitev Jugoslavije na Zahodu in ne na Vzhodu. Potem je podrobneje 
predstavil pet obtoženih, za katere je menil, da nikakor ne dajejo videza oseb, ki 
bi si zaslužile smrtno kazen, čeprav je priznal, da slika, ki si jo je ustvaril, temelji 
na podatkih, pridobljenih od njihovih sorodnikov in prijateljev. Dr. Janko Koe-
stl naj bi bil goreč slovenski nacionalist, ki so ga med vojno v Ljubljani Nemci 
za tri mesece zaprli. Pridobil naj bi pomembne informacije, ki jih je posredoval 
britanskim oblastem preko nekega konzulu poznanega agenta. Izjavil naj bi mu 
– in to je bil po Scopesovem mnenju ves njegov zločin – da je tako za Jugoslo-
vane kot za Evropo britanska okupacija Jugoslavije edina rešitev. Dr. Branka 
Vrčona je predstavil kot žurnalista, rojenega v Julijski krajini in kot eno od naj-
zaslužnejših osebnosti za osvoboditev tega ozemlja. Italijani naj bi ga zaprli že 
v študentskih letih, ponovno pa po okupaciji Ljubljane, ko so ga tudi poslali 
v internacijo. Po vrnitvi v Ljubljano naj bi se ukvarjal z ilegalnim tiskom, nato 

32 TNA, FO 371/59399, Stevensonovo pismo zunanjemu ministrstvu v London , 28. 12. 1945.
33 Leonard Arthur Scopes, britanski diplomat, rojen 10. 3. 1912 v Angliji. Pred drugo svetovno vojno je bil 

britanski konzularni uslužbenec v Antwerpnu, Saigonu, Mozambiku. V Ljubljano je prišel za konzula 
31. 10. 1945, pred tem pa je bil konzul v Skopju. Ljubljano je zapustil 10. 6. 1947, kmalu po aretaciji 
obtoženih na Nagodetovem procesu. Potem je služboval med drugim tudi v Nepalu in Paragvaju.

34 TNA, FO 371/59400, Scopesovo pismo Stevensonu, 1. 1. 1946. 
35 Griesser-Pečar, Cerkev na zatožni klopi, str. 108.
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pa so ga prijeli še Nemci in obsodili na prisilno delo. Kot zelo inteligenten in 
spodoben človek je bil moteč element za komuniste, zaradi česar so ga v po 
prihodu partizanov v Ljubljano tudi aretirali. Ivan Marinčič naj bi bil po konzu-
lovih informacijah nacionalist in demokrat, ki je občudoval Anglijo. Tudi Ivan 
Tonja naj bi bil demokrat in občudovalec Anglije. V okupacijski dobi naj bi živel 
zelo mirno, od borne plače, ki jo je prejemal kot nameščenec poštne hranilnice. 
Izjavil naj bi: "Angleži ne morejo dovoliti boljševikom, da bi prišli do Jadran-
skega morja. Angleži bodo poskrbeli za to, da bo Jugoslavija po vojni dobila 
pravo demokracijo". Potem je konzul omenil še Jožeta Rusa kot prepričanega 
domoljuba in odločnega nasprotnika nacizma in fašizma, a tudi komunizma. 
Ti in še več drugih, ki pa jih Scopes ni poimensko naštel, naj bi bili antikomuni-
sti, zločinci, po katerih koli drugih merilih – razen tukajšnjih – pa nikakor ne. 
Nasprotno, bili naj bi med najbolj spoštovanimi prebivalci Ljubljane. Razmere v 
Ljubljani naj bi bile povsem drugačne od tistih v njegovi domovini. Medtem ko 
bi si angleški spodnji dom lahko privoščil gromko krohotanje ob misli na ekse-
kucijo gospoda Churchilla po izgubi na volitvah, pa se tu v Sloveniji ni smelo 
niti pošaliti na račun oblasti. Opozoril je, da se iz vidika toplega udobja zahodne 
demokracije lahko zdi ideja o spretno načrtovani in neusmiljeni politični gonji 
za iztrebljenje vseh vodilnih idejnih nasprotnikov kot blodnja pretirane domi-
šljije, a se mu je zdelo strašljivo, kako se vsi ukrepi oblasti dopolnjujejo med 
seboj, kako se preteklost nadaljuje, zaradi česar mnogi čutijo sedanje obdobje 
kot dobo tretje okupacije, med katero bo Slovenija dokončno izgubila vse pre-
ostanke svojega nekomunističnega intelektualnega vodstva. 

Sramota, ki jo je ta proces povzročil Sloveniji, naj bi v Ljubljani povzročila 
številna nasprotovanja in veliko ljudi naj bi bilo tako pogumnih, da so si upali 
odkrito protestirati in poslati vladi pisne izjave v korist nekaterih obsojenih. Po 
konzulovem mnenju naj bi tukajšnji vladni krogi čutili, da so tokrat prekoračili 
mejo dopustnega. Pismo pa je takole zaključil: 

Povsem se zavedam občutljivosti vmešavanja v sodni ustroj suverene, prijateljske 
države, toda imam občutek, da je ta trenutek morda ugoden za indirektno posre-
dovanje. Pritožbe padajo, javno mnenje besni in vlada morda omahuje. Če Vaša 
ekscelenca meni, da bi bilo mogoče 'na višjih mestih' namigniti, da proces ni 
potekal tako, kot bi vlada njenega veličanstva pričakovala od državne uprave, ki 
naj bi bila demokratična in omikana, je morda to prava priložnost za ukrepan-
je, ki bi lahko pripomoglo k omilitvi nekaterih krutih kazni. Če bi bilo to lahko 
storjeno, bi morda lahko rešili za bodočo službo življenja nedolžnih, spodobnih 
ljudi, in opogumili mnoge, ki hrepeneče čakajo na kakršen koli znak, ki bi naka-
zoval možnost vrnitve bolj razumne vlade. Upam, da ne boste mislili, da sem v teh 
zadevah preveč sentimentalen, težko je namreč ohraniti vlogo pasivnega opa-
zovalca v državi, kjer mora človek neprestano nositi oklep neobčutljivosti, da bi 
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ohranil razum, in se na bridkost posameznikov ozirati kot na predmet uradne 
depeše, ne pa človeškega sočutja.36

Veleposlanik Stevenson je 24. januarja 1946 konzulovo poročilo posredo-
val tedanjemu britanskemu zunanjemu ministru Ernestu Bevinu, v spremnem 
dopisu pa je Scopsova opažanja tudi malo pokomentiral.37 Opozoril je, da se 
morda od daleč lahko zdi konzulovo poročilo malo preveč čustveno obarva-
no in zaradi vpliva razgovorov s sorodniki in prijatelji obsojenih tudi mogoče 
preveč črnogledo. Povedal je sicer, da kljub Scopsovi prošnji na "višjih mestih" 
ni ničesar "namignil", saj bi bilo to mogoče razumeti ne le kot vtikanje v določen 
sodni postopek, ampak tudi kot poseganje v notranje zadeve neke druge države. 
To pa nikakor ne pomeni, da se je veleposlanik strinjal s potekom procesa in 
obsodbami. Niti malo ni namreč dvomil o tem, da proces odraža odločenost 
jugoslovanske partije, da izkoristi vsak kolikor toliko primeren razlog, ki ji 
"pride pod roko" za likvidacijo dejanskih in potencialnih sovražnikov in tako 
utrdi svojo moč v državi. Na podlagi informacij, ki jih je dobival iz Slovenije, 
Hrvaške, Srbije in Makedonije, je prišel do prepričanja, da po celi državi poteka 
premišljena kampanja za odstranitev vseh izobražencev, ki ne morejo sprejeti 
Marxove doktrine in jim dotedanja zgodovina Sovjetske zveze ne služi za vzor, 
temveč kot opozorilo.

Zaključek

Predpisi, ki so urejali kazensko sodstvo, so bili torej skromni, stari zakoni sko-
raj povsem neupoštevani. Kljub temu so novi predpisi obrnili na glavo dosež-
ke pravne civilizacije, saj so bili v nasprotju s splošnimi pravnimi načeli, ki so 
jih tedaj priznavali civilizirani narodi. Iz vsebine teh zakonov in navodil ter iz 
naglice, v kateri so bili izdani, je povsem jasno razvidno, da se je mudilo dolo-
čene postopke, ki so pripravili pot in omogočili nov družbeni red, izvesti čim 
prej. Nobeno presenečenje torej ni, da je bilo že v tem letu izvršeno precejšnje 
število zaplemb premoženja in izvedeno nekaj političnih procesov. To pa niso 
bili le kazenski postopki proti vojnim zločincem, dejanskim izdajalcem, vojnim 
dobičkarjem, pripadnikom terorističnih skupin, ki so se borile proti novemu 
povojnemu režimu ipd., ampak jih je politična oblast izrabila tudi kot sred-
stvo za kazenski pregon zgolj potencialnih političnih nasprotnikov, predvsem 
duhovnikov in članov nekdanjih političnih strank, za ustrahovanje državljanov 

36 TNA, FO 371/59400, Scopesovo pismo Stevensonu, 1. 1. 1946, str. 3.
37 TNA, FO 371/59400, Stevensonovo pismo Bevinu, 24. 1. 1946.
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in utrjevanje nove ideologije v zavesti ljudi. 
 Pričakovanja tistih, ki so menili, da se bo revolucija z volitvami v ustavoda-

jno skupščino 11. novembra 1945 končala, se niso uresničila. Sodni in politični 
pritisk sta se na nek način celo okrepila. Največji slovenski politični proces 
(tako imenovan "božični proces)" v tem letu je namreč potekal decembra 1945, 
na njem pa so se poleg resničnih in domnevnih vojnih zločincev in kolaboran-
tov znašli tudi takšni zagovorniki večstrankarskega sistema, ki jih je oblast do 
volitev zaradi pridobivanja volilnih glasov še rada videla v vrstah Ljudske fronte. 

Politične procese so pozorno spremljali tudi britanski diplomati, vendar 
pa kakšne "diplomatske akcije" v prid obsojenim glede na dostopno arhivsko 
gradivo v tistem času še niso sprožili.

Jelka Melik, Mateja Jeraj

SLOVENIAN CRIMINAL JUSTICE IN 1945

SUMMARY

Criminal justice is a part of the justice whose task it is to determine the existen-
ce of criminal offences, guilt of the culprits and the pronouncement of crimi-
nal sanctions. State authorities that enforce judicial authority are called judi-
cial authorities. In a narrow sense this are primarily courts, that directly carry 
out their judicial authority and are only bound by the constitution and the law. 
Besides courts there are other departments and agencies that are a part of judi-
cial authority. In criminal justice these are the prosecution and advocacy. In the 
broadest sense agencies of judicial administration also fall into the category. A 
special government agency, the ministry of justice, does not directly carry out 
judicial authority, but regulates, oversees and takes care of its execution. 

Whenever we try to understand the functioning of criminal justice, besides 
looking at the material criminal law that determines criminal offences, pun-
ishments and other sanctions against the culprits and the conditions for using 
such punishments and sanctions, and criminal formal and processing law, that 
regulates the court processes and other government agencies and the rights of 
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those involved in criminal proceedings and court organisation and commerce. 
We should also be interested in the position and work of the prosecution, advo-
cates and the ministry of law. Besides regular there are also irregular courts. Reg-
ular courts with general jurisdiction process criminal matters n general while 
special courts process only certain type of crime (e.g. Military court).

With its criminal law the state protects the foundational values of both 
society and the individual. Criminal law is at the core of a countries legal order. 
The developmental and cultural stage of a society is reflected in the values it 
finds important and in the ways it protects them.

In 1945 a new, temporary legal system was being built. Regulations that 
governed criminal justice were modest and old laws were disregarded almost 
entirely. Despite that the new laws turned on its head the achievements of legal 
civilisation because they were at odds with the legal norms that all civilised 
nations recognised. From the content of these laws, their instructions, and 
from the heist with which they were written, it is clearly evident that there was 
a rush to get certain proceedings done and so pave the road for a new social 
order. It comes as no surprise that in that year many confiscation and political 
trials were carried out. These were not only criminal proceedings against war 
criminals, actual traitors, war profiteers, members of terrorist organisations that 
fought against the new post war regime, but were also used by the new govern-
ment as a means of legal prosecution of its potential political opponents, espe-
cially priests, members of former political parties and to intimidate its citizens 
and to strengthen the new ideology in people’s minds. 
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Vračanje prisilno mobiliziranih 
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Izvleček: 
Avtorica na podlagi arhivskega gradiva in ustnih pričevanj predstavi vračanja 
slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko po koncu druge 
svetovne vojne s poudarkom na vračanju Gorenjcev. Skupno število prisilno 
mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko še vedno ni raziskano in se ocene o 
številu vpoklicanih gibljejo od 38.000 do 80.000, več kot 10.000 jih je na fronti 
padlo, vrnilo se je tudi okoli 15.000 invalidov. Avtorica je sestavila poimenski 
seznam čez 11.000 vpoklicanih Gorenjcev. Prisilni vpoklicanci predstavljajo 
eno največjih skupin aktivno vključenih v drugo svetovno vojno, iz vojaških 
ujetniških taborišč pa tudi kot pripadniki različnih vojaških formacij so se v 
domovino vračali še vse do srede petdesetih let. Pogosto se jih je doma držal 
negativni naziv švabski vojak, status pa so uspeli urediti šele z vključitvijo v 
Zakon o žrtvah vojnega nasilja leta 1995.

Ključne besede: 
druga svetovna vojna, prisilna mobilizacija, nemška vojska, vojni ujetniki, 1945
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Časopis za humanistične in družboslovne študije
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Uvod

Namen in cilj razprave je predstaviti prisilno mobilizacijo Slovencev v nem-
ško vojsko in sicer s poudarkom na vračanju Gorenjcev v domovino leta 1945. 
Nekdanji slovenski prisilni mobiliziranci z Gorenjske, Štajerske in Koroške 
so se vračali kot vojaški ujetniki ali pripadniki drugih vojaških formacij. Del 
mobiliziranih se ni nikoli vrnil. Več kot 10.000 jih je padlo na frontah, okoli 
15.000 se jih je vrnilo invalidov. Tema prisilne mobilizacije v nemško vojsko je 
še vedno, tudi zaradi zelo malo ohranjenega arhivskega gradiva, le delno razi-
skana, posebno se razlikujejo številke vpoklicanih, ki se gibljejo od 38.000 do 
80.000. Raziskovanje teme s strani zgodovinarjev se je pričelo šele konec osem-
desetih let, močno so se že v petdesetih letih in predvsem po ustanovitvi nove 
države Slovenije angažirala tudi novoustanovljena društva nekdanjih prisilnih 
mobilizirancev in leta 1995 ustanovljena zveza. V devetdesetih letih 20. stoletja 
so organizirali več strokovnih posvetov in izdajali spominsko literaturo. Zelo 
pomembno za priznanje položaja prisilnih mobilizirancev je bilo, da so bili leta 
1995 vključeni v Zakon o žrtvah vojnega nasilja in jim je bil tako javno priznan 
status žrtve. Njihov položaj izhaja iz mednarodnih v drugi svetovni vojni veljav-
nih konvencij in sicer Haaških konvencij o zakonih in običajih na kopnem iz 
leta 1899 in 1907 po katerih okupator od prebivalcev ne sme zahtevati prisege 
zvestobe ali jih vpoklicati v vojaško službo. Pomembna je bila tudi t. i. Ženevska 
konvencija o ravnanju z vojnimi ujetniki iz leta 1929. Leta 1990 je bila o temi 
prisilne mobilizacije v sodelovanju s celjskim in gorenjskim muzejem odprta 
tudi prva razstava. Avtorica članka je na podlagi intervjujev z nekdanjimi nem-
škimi vojaki leta 2005 posnela dokumentarni film o njihovih usodah. Mednaro-
dno povezovanje na strokovni ravni se je pričelo leta 2012, ko sta bili v Ljublja-
ni in Strasbourgu organizirani znanstveni konferenci, katerih namen je bil čim 
bolj osvetliti medvojno dogajanje v Evropi in predstaviti prisilno mobilizacijo v 
nemško vojsko v mednarodnem kontekstu vojne. 

Prisilna mobilizacija v nemško vojsko v Evropi

Z vpeljavo različnih okupacijskih sistemov v Evropi je nemški okupator uve-
del tudi rajhovsko pravo, podelil nemško državljanstvo in vpoklical v služenje 
nemške vojske. Prisilna mobilizacija v nemško vojsko je razen na slovenskem 
ozemlju, ki ga bomo obravnavali v naslednjem poglavju, potekala v Alzaciji, 
Loreni, Luksemburgu, delih Belgije in na Poljskem. Alzacijska departmaja, Bas 
Rhin-Dolnji Ren in Haut Rhin-Gornji Ren ter lorenski departma Moselle-Moze-
la, so bili maja 1940 predvideni za priključitev Tretjemu rajhu. Da bi pospešili 
germanizacijo, so uvedli prisilno mobilizacijo in obljubili nemško državljan-
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stvo, če se možje priključijo nemški vojski oz. SS. Mobilizacija se je pričela 19. 
avgusta 1942 v Mozeli in 25. avgusta 1942 v Alzaciji. Med oktobrom 1942 in 
novembrom 1944 je bilo v nemško vojsko in SS vključenih več kot 130.000 
mož.1

Na Poljskem je mobilizacija v nemško vojsko obsegala predvsem vzhodno 
Zgornjo Šlezijo in Pomeranijo in del vojvodstev Bialostok, Kielce, Lodž in Var-
šava. Ocenjeno je, da je bilo skupaj vpoklicanih okoli 295.000 mož, rojenih od 
leta 1898 do 1927, od katerih je četrtina padla.2 

V Luksemburgu so z ukazom z dne 23. maja 1941 mobilizirali letnike, roje-
ne v letih od 1920 do 1927. Skupaj je bilo vpoklicanih 10.200 mož.3 V vzhodno 
belgijskih podeželskih okrožjih Eupen Malmedy je bilo v nemško vojsko vpo-
klicanih 8700 mož.4

Ocenjuje se, da je bilo v enotah nemške vojske oz. Wehrmachtu 18.000.000 
vojakov, od tega več kot 500.000 prisilno mobiliziranih iz zgoraj navedenih 
dežel. Preživeli so se še vse do sredine petdesetih let vračali domov. 

Vpoklici v nemško vojsko na Spodnjem Štajerskem in Gorenjskem z 
Mežiško dolino

Po napadu, zasedbi in razdelitvi Kraljevine Jugoslavije si je nemška okupacij-
ska sila na zasedenih slovenskih območjih uredila podobno vrsto uprave, kot 
je bila predvidena za Alzacijo, Loreno in Luksemburg, ki jih je Nemčija namera-
vala formalnopravno priključiti Tretjemu rajhu. Na Spodnjem Štajerskem in t. i. 
zasedenih območjih Koroške in Kranjske je bila vzpostavljena nemška civilna 
uprava s šefi civilne uprave, ki so bili vrhovni strankini funkcionarji pokrajin, 
h katerim so jih nameravali priključiti. Ti so bili neposredno odgovorni Adolfu 
Hitlerju in imeli nalogo, da oblikujejo podoben sistem uprave kot v pokrajinah 
Tretjega rajha.5 

V XVIII. vojaško okrožje Salzburg s pokrajinami Salzburg, Tirol/Vorarlberg, 

1 Frederic Stroh, L' incorporation des Alsaciens et Mossellans dans la Wehrmacht et les Waffen SS au cours 
de la Seconde Guerre mondiale et sa memoire, referat na Konferenci o prisilni mobilizaciji v nemško 
vojsko, Ljubljana 12. oktober 2012, še neobjavljen tekst.

2 Ryszard Kaczmarek, Die Polen in den Wehrmachtuniformen 1939–1945, referat na Konferenci 
o prisilni mobilizaciji v nemško vojsko, Ljubljana 12. oktober 2012, še neobjavljen tekst; Ryszard 
Kaczmarek, Polacy w Wehrmachcie (Krakow 2010).

3 Razstava Magre eux, Schirmeck, oktober 2012, http://www.malgre-eux-2012.eu/projet, vpogled: 
8.2.2016.

4 Prav tam.
5 Tone Ferenc, "Okupacijski sistemi v Evropi in Sloveniji 1941", v: Tone Ferenc, Izbrana dela: Okupacijski 

sistemi med drugo svetovno vojno 1, Razkosanje in aneksionizem, ur. Mitja Ferenc (Ljubljana, 2006), 
str. 14–15 (dalje: Ferenc, Izbrana dela). 
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Koroška in Štajerska sta spadali tudi Spodnja Štajerska in Gorenjska z Mežiško 
dolino. Okrožje je imelo dve vojaški inšpekciji in sicer v Innsbrucku in Grad-
cu. Po stanju 22. julija 1941 so v inšpekcijo Gradec sodili vojaški okraji Spittal, 
Celovec, Judenburg, Leoben, Gradec, Leobnitz in Fürstenfels, z vzpostavitvijo 
vojaških prijavnih uradov na slovenskem ozemlju pa še vojaško okrajno povelj-
stvo Kranj in ustrezni poveljstvi na Štajerskem v Mariboru in Celju.6 Na Gorenj-
skem so poveljstvo in uradi začeli delovati 13. decembra 1941.7

21. marca 1942 je šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko dr. Siegfried 
Uiberreiter objavil odredbo ministrskega sveta za državno obrambo z dne 14. 
oktobra 1941 o državljanstvu na Štajerskem in Gorenjskem ter odlok držav-
nega notranjega ministra z dne 10. februarja 19428, 24. marca 1942 pa je izdal 
uredbo o uvedbi vojaške obveznosti in državne delovne službe (RAD).9 V Ura-
dnem listu šefa civilne uprave na zasedenih ozemljih Koroške in Kranjske sta 
20. julija 1942, z veljavnostjo od 7. julija 1942, izšli uredbi o vpeljavi zakonodaje 
o delovni službi in vojaškem zakonu10 na zasedenih ozemljih Koroške in Kranj-
ske.11

27. septembra 1942 je šef civilne uprave dr. Friedrich Rainer razglasil konec 
izrednih ukrepov in tistim Gorenjcem, ki so se včlanili v politično raznarodo-
valno organizacijo Koroška ljudska zveza12, podelil nemško državljanstvo na 
preklic.13

O pripravah evidenc in naborov je bilo prebivalstvo seznanjeno tudi prek 
objav, za Gorenjsko tako v Uradnem listu šefa civilne uprave t. i. "Verordnungs 
und Amtsblatt des Chefs der Zivilvervaltung in den besetzen Gebieten Kärntens 
und Krains". Od 12. oktobra do 31. oktobra 1942 je potekala evidenca letnikov 
1923 in 192414, od 30. novembra do 19. decembra 1942 so bili klicani letni-

6 Wehrkreis XVIII, http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Wehrkreise/WK18G2-R.
htm, vpogled: 2.6.2016.

7 Arhiv Republike Slovenije (dalje: ARS), Fond Oboroženi oddelki Koroške ljudske zveze AS 1689 (dalje: 
AS 1689), škl. 358/4; Verteiler III/W, 13.12. 1941.

8 Marjan Žnidarič, "Nemška mobilizacija na slovenskem Štajerskem 1942–1945", v: Nemška mobiliza-
cija Slovencev v drugi svetovni vojni, ur. Ludvik Puklavec (Celje, 2001), str. 24 (dalje: Žnidarič, "Nemška 
mobilizacija").

9 Žnidarič, "Nemška mobilizacija", str. 31.
10 V Alzaciji je bila vojaška obveznost uvedena 25. avgusta 1942, v Loreni 19. avgusta 1942, Luksemburgu 

30. avgusta 1942, Eupen Malmedyju 23. septembra 1941, na Poljskem oktobra 1941 (Malgre Eux, 
http://www.malgre-eux-2012.eu/projet, vpogled: 6. 2. 2016).

11 Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilvervaltung in den besetzen Gebieten Kärntens und 
Krains, 20. 7. 1942, št. 16, str. 146.

12 Koroška ljudska zveza je bila ustanovljena na Gorenjskem 24. maja 1941. Na Spodnjem Štajerskem je 
bila 10. maja 1941 ustanovljena podobna organizacija poimenovana Štajerska domovinska zveza.

13 "Proklamacija prebivalstvu Gorenjske", Karawanken Bote, 30. september 1942, št. 77, str.1. 
14 "Bekanntmachung über die Erfassung für den Wehrdienst und den Reichsarbeitdienst in den besetz-

ten Gebieten Kärntens und Krains", v: Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilvervaltung in den 
besetzen Gebieten Kärntens und Krains, 24. oktober, št. 21, str. 180.
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ki 1920, 1921, 1922 in 192515, 20. februarja 1943 je bilo objavljeno, da bodo 
nabori za letnike 1916 do 1919 potekali od 1. do 27. februarja 194316, priprava 
evidenc za RAD za letnik 1927 pa je bila najavljena 22. novembra 194317 in se 
je izvajala od 1. do 20. decembra 1943. Objave za letnik 1926 ni bilo v uradnem 
listu. 

Na Štajerskem so bili najprej pripravljeni seznami za letnike 1923 in 1924, 

15 "Bekanntmachung über die Erfassung für den Wehrdienst und den Reichsarbeitdienst in den besetz-
ten Gebieten Kärntens und Krains", v: Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilvervaltung in den 
besetzen Gebieten Kärntens und Krains, 12. december 1942, št. 25, str. 218.

16 "Bekanntmachung über die Erfassung für den Wehrdienst und den Reichsarbeitdienst in den besetz-
ten Gebieten Kärntens und Krains", v: Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilvervaltung in den 
besetzen Gebieten Kärntens und Krains, 20. februar 1943, št. 2, str. 8.

17 "Bekanntmachung über die Erfassung für den Wehrdienst und den Reichsarbeitdienst in den besetz-
ten Gebieten Kärntens und Krains", v: Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilvervaltung in den 
besetzen Gebieten Kärntens und Krains, 22. november 1943, št. 12, str. 73.

Proglas o naboru in izboru letnikov 1923 in 1924 (MNZS, Zbirka plakatov) 
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temu so sledili popisi letnikov 1921 in 1922, nato 1919 in 1920, novembra in 
decembra pa 1925 in 1918. Nato so sledili nabori in vpoklici. Julija 1942 sta bila 
vpoklicana letnika 1923 in 1924. Letnik 1923 je odšel kar v vojsko, letnik 1924 
pa v državno delovno službo. Do konca 1942 sta bila poleg letnikov 1921 in 
1922 na naborih še letnika 1919 in 1920. V letu 1943 so bili zajeti letniki 1914–
18 in 1925–27, v letu 1944 pa 1908–13, ki so jih najprej vpoklicali v državno 
delovno službo in nato v vojsko, sledili so še letniki 1911–1909 ter letnik 1928, 
popisi letnika 1929 pa so potekali marca 1945.18

Letnika 1923 in 1924 so na Gorenjskem vpoklicali v delovno službo janu-
arja 1943, v nemško vojsko pa so bili vključeni aprila 1943. Februarja so v delov-
no službo vpoklicali letnik 1925, maja pa so te fante poslali naprej v nemško 
vojsko. Marca so v nemško vojsko vpoklicali letnike 1920, 1921 in 1922. Maja 
in aprila pa so klicali fante letnikov od 1916 do 1919. V začetku avgusta 1943 
so v delovno službo vpoklicali letnike 1926, v nemško vojsko pa so jih poslali 
januarja in februarja 1944. Na Gorenjskem so vpoklici prenehali v letu 1944, na 
Štajerskem in Koroškem pa so sledili še vse do leta 1945.19

Ocenjuje se, da je bilo prisilno mobiliziranih približno 38.000 oz. 39.000 do 
80.000 Slovencev. Dr. Marjan Žnidarič v knjigi Nemška mobilizacija Slovencev 
v nemško vojsko navaja, da je okupator na Štajerskem uspel vpoklicati v svojo 
vojsko okrog 28.000 mož20, za Gorenjsko je avtorica članka pripravila poimen-
ske sezname več kot 11.000 Gorenjcev, ki so bili prisilno mobilizirani, o števi-
lu mobiliziranih z ozemlja slovenske Koroške pa še ni opravljenih preglednih 
študij.

Slovenski prisilni mobiliziranci so odhajali v državno delovno službo in na 
urjenje v enote na Tirolsko, Salzburško, Koroško in Zgornje Štajersko. Večina 
vpoklicancev, povečini v enotah pehote, je kmalu prišla v prve frontne linije. 
Bili so na vzhodnih bojiščih Romunije in Sovjetske zveze, na severnih bojiščih 
do Narvika, pa tudi na jugu do Grčije. Številni so se bojevali tudi v Afriki in na 
francoskih ter italijanskih bojiščih. V enotah nemške vojske t. i. "Wehrmacht-a" 
so bili skupaj s prisilno mobiliziranimi iz Alzacije, Lorene, Luksemburga, Poljske 
in Belgije. Razmere na bojiščih so bile zelo slabe in veliko jih je kmalu padlo 
ali pa so bili ranjeni. Zbrani so podatki za več kot 10.000 padlih in čez 15.000 
ranjenih. Slovenski fantje so se množično dezertirali in se doma vključevali v 
partizanske enote, pa tudi v odporniška gibanja in partizanske enote v okupira-
nih deželah Evrope, nekaj jih je prišlo tudi k domobrancem in četnikom. Zaradi 
izurjenosti in poznavanja orožja so bili nemški vpoklicanci zelo dragoceni.

18 Žnidarič, "Nemška mobilizacija", str. 47. 
19 Monika Kokalj Kočevar, Prisilna mobilizacija Slovencev v nemško vojsko 1941–1945, tekst v doku-

mentarnem filmu, 2005.
20 Žnidarič, "Nemška mobilizacija", str. 49.
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Vračanje iz ujetniških taborišč

Z Berlinsko deklaracijo 5. junija 1945 so štiri države zaveznice, in sicer ZDA, 
Velika Britanija, Sovjetska zveza in Francija v izjavi prevzele oblast nad poraže-
no Nemčijo ter na podlagi poprejšnjih dogovorov postavile temelje za bodo-
če meje in ureditev. Ob denacifikaciji in demilitarizaciji ozemelj je sledila tudi 
demontaža vojnih obratov. V med štiri zaveznice razdeljenih okupacijskih 
conah Nemčije so bila številna taborišča za vojne ujetnike, katerih število in 
usode še vedno niso do konca raziskane. Številna taborišča so bila tudi že med 
vojno v Franciji in Italiji, v ZDA in Veliki Britaniji in na ozemljih severne Afrike. 
Nemške ujetnike pa so imeli tudi v drugih državah Evrope, tudi v Jugoslaviji. 

Vračanje z vzhoda

Slovenci, ki so jih zajeli sovjetski vojaki, ki so prebegnili ali pa se predali sov-
jetskim enotam, so bili v ujetniških taboriščih, nato pa se jih je veliko vključilo 
v jugoslovanske enote ustanovljene v Sovjetski zvezi. Tudi tisti, ki so prebežali 
in se priključili Rdeči armadi, so bili poslani v ujetniška taborišča. Raziskava je 
vključila Gorenjce in na podlagi dostopnega gradiva ocenjujemo, da je bilo pri 
ruskih partizanih najmanj 30 Gorenjcev.21 Nekaj Gorenjcev je z vzhodne fron-
te prebežalo in se priključilo k bolgarskim, češkim in ukrajinskim partizanom. 
Ruske enote so prve Gorenjce ujele že avgusta 1943, največ pa jih je bilo ujetih 
spomladi 1944, v prvem trimesečju pri vzhodni Ukrajini pri Tarnopolu, poleti 
v Besarabiji in pri Odesi, konec leta 1944 pa v okolici Varšave. Največ jih je bilo 
seveda zajetih ob koncu vojne.22

Večina jih je bila pripeljanih v naslednja taborišča: Brest Litovsk (Beloru-
sija), Vyskov (Češka), Sevastopol (Ukrajina), Byalistok (Poljska), Leningrad 
(Rusija), Ostrava (Češka), Varšava (Poljska), Gorki (Rusija), Ljubljin (Poljska), 
Moskva (Rusija), Krasnogorsk (Rusija), Kijev (Ukrajina), Čeljabinsk (Rusi-
ja), Orsk (Rusija), Vorošilovgrad (Ukrajina), Novosibirsk (Rusija), Barasov pri 
Minsku (Belorusija), Romana v Romuniji, Vinica (Ukrajina), Smolensk (Rusi-
ja), Beršezov (Češka), Ratibor (Poljska), Brno (Češka), Tula (Rusija), Bratislava, 
Možajsk (Rusija), Lebedjan (Rusija), Jaši (Moldavija), Brjansk (Litva), Urjopidsk 
(Kavkaz).23

21 Muzej novejše zgodovine Slovenije (dalje: MNZS), Zbirka dokumentov in osebnih predmetov, Društvo 
mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 1943–1945, evidenčni listi. 

22 Prav tam. 
23 ARS, Fond arhivskega gradiva Ministrstva za notranje zadeve AS 1931 (dalje: AS 1931), škl. 1054–

1060, Dokumentarno gradivo o ruskih vojnih ujetnikih: Seznam oseb (A–Ž).
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Sistem vojaških ujetniških taborišč in taborišč za tuje civilne interniran-
ce pod imenom GUPVI, se je v letih od 1939 do 1955 razprostiral po celotni 
Sovjetski zvezi in od jeseni 1944 tudi na Poljskem, ob Baltiku in v Romuniji. 
Delovalo je okoli 5000 glavnih taborišč, podružnic in delovnih bataljonov.24 
Čez 4.000.000 vojaških ujetnikov in internirancev je v težkih razmerah delalo v 
taboriščih, na poljih, v delavnicah, na kolhozih, v kamnolomih in rudnikih. Med 
njimi naj bi bilo junija 1945 2.520 Slovencev.25 Nekaj ujetnikov so namestili tudi 
v nekdanja nemška koncentracijska taborišča, ki so bila po prihodu sovjetske 
vojske namenjena ujetim nemškim vojakom. Vzhodni zavezniki so uporabljali 
nekdanja nemška koncentracijska taborišča, tudi iz praktičnih razlogov, ker je 
bila tam vsa infrastruktura za organiziranje večjih množic že zgrajena, po drugi 
strani pa je imelo zapiranje nekdanjih nemških vojakov tudi simbolni pomen, 
namreč predstavniki nekdanjega zmagovalnega naroda so se tako sami znašli 
v položaju in prostoru, ki ga je imel Tretji rajh pripravljenega za uničenje neza-
želenih skupin med drugo svetovno vojno. Veliko ujetnikov je v kratkem času 

24 Stefan Karner, Im Archipel GUPVI (Wien–München, 1995), str. 55 (dalje: Karner, Im Archipel GUPVI). 
25 Karner, Im Archipel GUPVI, str. 69.

Gorenjci v 513 Ers. u. Aus. Rgt v Litomeřicah (Zasebna zbirka Franc Erce)
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pomrlo, razmere pa je med drugimi popisal gorenjski vpoklicanec: 

28. aprila 1945 so nas po dveh dneh hoje prignali v manjše taborišče. To je bila 
manjša podružnica zloglasnega nemškega taborišča. Na poti sem prvič v življenju 
videl, kako so imeli namesto konj za oranje vprežene ljudi /.../ S prihodom v glav-
no taborišče Auschwitz se je za nas pričelo pravo stradanje. Ko se je taborišče 
napolnilo z ujetniki, nas je bilo okoli 50.000.26 

Sovjetska zveza sicer ni podpisala Ženevske konvencije o ravnanju z vojni-
mi ujetniki.

Gorenjci so se iz sovjetskih taborišč prek prehodnega taborišča št. 36, Szi-
get v Romuniji, vračali povečini oktobra in novembra 1945, mnogo se jih je 
vrnilo leta 1946, vračali pa so se še leta 1947, 1950, 1953 in 1955.27 

Med tistimi, ki so bili najdlje v ruskem ujetništvu, je bil Leon Kern iz Komen-
de. 10. oktobra 1944 je v Bolgariji prebegnil in se javil ruskim vojakom. Najprej 
je bil prepeljan v taborišče Reni v Besarabiji, nato pa so ga odpeljali v Kirov in 
decembra 1945 v Iževsk v ruski oblasti. V Rusiji je bil v več kot desetih tabori-
ščih. Delal je v gozdovih in gradil stanovanjske bloke, domov je prišel 7. januarja 
1955.28

Prihod 1. jugoslovanske brigade in drugih enot, ustanovljenih v 
Sovjetski zvezi

8. decembra 1943 je bil v Karasovu pri ruskem mestu Kolomna ustanovljen 
odred NOVJ29. Slovenci so se po obvestilu taboriščne uprave v sovjetskih uje-
tniških taboriščih, da se ustanavlja jugoslovanska enota, množično prijavljali. 
Vseh pa vendarle niso poslali, tako npr. Slovencev iz taborišča pri Čenstohovi 
na Poljskem.30 Tudi iz taborišča v Zaporožju je bilo izbranih le 30 ujetnikov, ki 
so lahko odšli v Kolomno.31 Anton B. je za zapisnik na zaslišanju pri UDB-i leta 

26 Andrej Cerar, "Moj vojni čas", v: Landsbergerji, ur. Igor Slavec in Franc Globočnik (Kranj, 2003), str. 
100.

27 MNZS, Zbirka dokumentov in osebnih predmetov, Društvo mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 
1943–1945, evidenčni listi; ARS, AS 1931, škl. 1054–1060, Dokumentarno gradivo o ruskih vojnih 
ujetnikih: Seznam oseb (A–Ž).

28  MNZS, Zbirka ustnih virov, Pogovor s sinom L. Krena, Kranj, 2012 (Monika Kokalj Kočevar).
29 Branko Ivnik, Bojna pot brigad ustanovljenih v ZSSR (Maribor, 1984), str. 11 (dalje: Ivnik, Bojna pot 

brigad).
30 ARS, AS 1931, škl. 1056, Dokumentarno gradivo o ruskih vojnih ujetnikih: Seznam oseb (Č–G), 

Zaslišanje G. V., 2. 10. 1952.
31 ARS, AS 1931, škl. 1057, Dokumentarno gradivo o ruskih vojnih ujetnikih: Seznam oseb (H–Ku), 

Zaslišanje K. A., 16. 9. 1952.
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1951 povedal, da so se Slovenci v taborišču Asbest v sverdlovski oblasti, kjer so 
delali na žagi, javili, da gredo v brigado, ki bo odšla v Jugoslavijo. Odpeljali so jih 
do taborišča pri Moskvi – Brijansk in jih tam zopet zasliševali. Vse, ki niso imeli 
kakšnega posebnega poklica, so spustili, kovinarje in može s podobnimi poklici 
pa so zadržali za delo v tovarnah. Pet od enajstih Slovencev so nato poslali v 
Kolomno. V tednu pred odhodom so jih vsak dan zasliševali.32 

12. marca 1944 je ob prisegi odred obiskal vodja vojne misije NOVJ general 
Velimir Terzić in izročil odredu bojno zastavo. 1. junija 1944 se je odred preime-
noval v 1. brigado NOVJ, formirano v ZSSR. 27. julija 1944 je brigada prisegla. 
Komandant je bil Marko Mesić. Ob odhodu na fronto je brigada s štirimi bata-
ljoni štela 1620 mož. Med borci je bilo največ Slovencev, pa tudi Srbov, Hrvatov 
in Bosancev. V brigadi je bilo 920 Slovencev, večinoma so bili mobilizirani nem-
ški vojaki. Častniki so bili tudi oficirji iz nekdanjih hrvaških domobranskih enot 
in ujetniki iz madžarskih delovnih bataljonov.33 Brigada je bila dobro opremlje-
na: "Vojak streljok [strelec, op. av.] je imel dva zavitka rezervnih patronov, ročno 
bombo, čelado plinsko masko, lopatico, jedilno posodo, prek ramen pa zvit 
vojaški plašč in šotorsko krilo."34 29. julija 1944 so zapustili taborišče. Odpeljali 
so se v tovornih vagonih proti Moskvi in prek Kijeva do romunske meje. Po 
šestih dneh vožnje je brigada prešla Dnjester in prišla v sestavo Druge ukrajin-
ske fronte. 25. avgusta 1944 so šli čez Romunijo na fronto do Bukarešte, nato 
čez Transilvanske Alpe do mesta Craiove in v Turn Severin, kamor so prišli 7. 
oktobra 1944. 8. oktobra 1944 so prišli v Kladovo v Jugoslavijo, kjer je brigada 
prešla v sestavo 23. divizije 14. korpusa NOVJ. V bližini Čačka je v bojih proti 
117. nemški diviziji in SS diviziji Princ Evgen padlo 89 Slovencev.35 Iz Beograda 
se je nato brigada v sestavu 5. udarne divizije 1. proletarskega korpusa NOVJ 
odpravila proti Sremu. Za veliko noč je odšla v vzhodno Bosno, čez Županijo, 
nato v Đakovo, Slavonski Brod, Slavonsko Požego in 10. maja so prišli čez Sotlo 
na slovensko ozemlje. Brigada je v bojih od sremske fronte do Slovenije izgubila 
132 Slovencev.36 

V taborišču v Karasovem je ostal tankovski bataljon, ki je spomladi 1945 
kot druga tankovska brigada prišel na sremsko fronto. Po odhodu 1. jugoslo-
vanske brigade je tam ostalo še veliko Jugoslovanov in še vedno jih je veliko pri-
hajalo. Jeseni 1944 so ustanovili 2. jugoslovansko brigado, s katero so šli vojaki 
22. novembra 1944 s transportom preko Romunije v Jugoslavijo v Pančevo in s 

32 ARS, AS 1931, škl. 1054, Dokumentarno gradivo o ruskih vojnih ujetnikih. Zapisnik B. A., 20.12.1951. 
33 Ivnik, Bojna pot brigad, str. 16. 
34 Alojz Wagner, "Landsberg am Lech 1943", v: Landsbergerji, ur. Igor Slavec in Franc Globočnik (Kranj, 

2003), str. 100.
35 Ivnik, Bojna pot brigad, str. 21.
36 Prav tam, str. 34. 
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parnikom v Beograd, kjer so bili razformirani. Nekateri so bili dodeljeni VI. Lički 
diviziji in so pri Šidu prišli na sremsko fronto.37

Vračanje iz angloameriškega in francoskega vojnega ujetništva

Leta 1989 je kanadski pisatelj in založnik James Bacque objavil podatke o več 
kot 790.000 nemških vojnih ujetnikih, ki naj bi po vojni umrli v francoskih 
in ameriških ujetniških taboriščih.38 Navajal je, da je bilo v ameriških vojaških 
taboriščih v Evropi konec vojne od 2.9270.000 do 3.878.000 vojnih ujetnikov 
in razoroženih vojakov.39 Britanci in Kanadčani naj bi imeli 29 odstotkov uje-
tnikov, Američani 68, preostale pa Francozi.40 Britanci in Američani so Franco-
zom od julija do septembra 1945 predali 860.000 ujetnikov, ki so jih Francozi 
zahtevali za pomoč pri obnovi. Večina jih je bila iz taborišč na območju Nem-
čije, ki je julija 1945 postalo francoska okupacijska cona.41 Ti naj bi bili delovna 
sila, ki jo je Francija dobila kot vojno odškodnino. V Nemčiji je bilo več kot 200 
ameriških taborišč, v francoski coni v Nemčiji in v Franciji pa več kot 1600.42

Po Ženevski konvenciji o ravnanju z vojnimi ujetniki iz leta 1929 so imeli 
ujetniki pravico biti nastanjeni in nahranjeni po enakih merilih kot zaledne 
enote države, ki jih je zajela, sprejemali in pošiljali bi lahko pošto in imeli pra-
vico, da jih obiskujejo delegacije mednarodnega Rdečega križa.43 Ujetnikom so 
omejili pravice, zmanjšali obroke hrane, prenapolnjena taborišča in pomanj-
kanje pa je vodilo v množične smrti zaradi podhranjenosti in bolezni. Razlog 
za takšno ravnanje naj bi bil spremenjeni status vojnih ujetnikov, ki formalno 
zaradi preimenovanja v t. i. razorožene sovražne sile niso imeli več zgoraj nave-
denih pravic vojnih ujetnikov. Novi status je uveljavil vrhovni poveljnik zave-
zniških sil in vojaški upravitelj ameriške okupacijske cone, poznejši predsednik 
ZDA, general Dwight Eisenhower, 6. aprila 1945 pa potrdil štab zavezniških sil. 
Ta spremenjeni status so imeli le vojaški ujetniki v ameriških taboriščih.44

Številni vrnjeni dejansko poročajo o nemogočih razmerah v ujetniških 
taboriščih in stanju, v katerem so se vrnili.

Največ mobiliziranih Gorenjcev so enote zahodnih zaveznikov zajele avgu-
sta in septembra 1944, konec leta 1944 in ob koncu vojne, in sicer na širšem 

37 Prav tam, str. 79.
38 James Bacque, Druge izgube (Mengeš, 2007), str. 21 (dalje: Bacque, Druge izgube).
39 Bacque, Druge izgube, str. 124.
40 Prav tam, str. 281.
41 Prav tam, str. 161.
42 Prav tam, str. 189.
43 Prav tam, str. 95.
44 Prav tam, str. 93.
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področju Normandije, Nizozemske, Belgije pa tudi na italijanski fronti.45

Po zaslišanju so se ujetniki, ki jih je zajela britanska vojska na italijanskih 
bojiščih, odločali, ali se želijo priključiti partizanskim enotam v Jugoslaviji, 
enotam kraljeve vojske ali pa bodo ostali pri britanskih enotah. Nekatere večje 
skupine ujetih nemških vojakov, med njimi tudi Gorenjce, so prepeljali v pre-
hodna taborišča v Alžir (tudi POW camp 203, 204, 205 in 211), od koder so jih 
potem premeščali. Tako so 16. avgusta 1944 iz glavnega štaba zavezniške vojske 
poročali o 22 Jugoslovanih, ki jih bodo poslali v oporišče britanskih kraljevih 
letalskih sil (RAF) v Maison Blanche v Alžiriji, da se pridružijo "Royal Air Force 
Volontary Reserve (RAFVR)"46 oziroma prostovoljni kraljevi rezervi britanskih 
letalskih sil, in 77 Jugoslovanih, ki jih bodo prestavili v Italijo, da se pridružijo 
NOV Jugoslavije.47

V ujetniškem taborišču POW 21148 so bili ujetniki zaslišani v prisotnosti 
jugoslovanskega predstavnika, nato pa so jih odpošiljali v RAFVR v Maison 
Blanche, jugoslovansko oporišče partizanskih enot v Gravino ali oporišče kra-
ljeve jugoslovanske vojske RYSAF Blida v Alžiru. Pri pregledu so zavezniki ugo-
tavljali, da praktično ni sistema za preverjanje Jugoslovanov, ki so bili sprejeti k 
RAFVR ali RYSAF v Severni Afriki. Varnostno preverjanje Jugoslovanov je teme-
ljilo na t. i. CSDIC clearance in odobritvi nacionalnega predstavnika, partizan-
skega ali rojalističnega.49

Nekaj zajetih Gorenjcev so iz Italije poslali v Afriko v taborišče v Egiptu 
(POW 307 Fanara). Ti so se aprila 1946 vračali domov prek sprejemnega centra 
v Trogiru. Kar nekaj Gorenjcev, ki so jih zajeli pri Riminiju, so poslali v ujetniško 
taborišče v Riminiju ali v Parmi. V Riminiju je bilo 110 Slovencev, ki so želeli 
nazaj v domovino. Nastanjeni so bili v šotorih za od štiri do šest oseb, sami so 
si tudi kuhali. Stražili so jih pripadniki Andersenove divizije. V taborišču so bili 
poleg slovenskih mobilizirancev tudi ustaši, hrvaški domobrani, četniki, ljo-
tićevci in slovenski domobranci. 7. septembra 1945 je britanski major po zboru 
ukazal odhod iz taborišča. Odšlo je tudi 95 Slovencev, med njimi 8 Gorenjcev, ki 

45 MNZS, Zbirka osebnih predmetov in dokumentov, Društvo mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 
1943–1945, Evidenčni listi.

46 Royal Air Force Volontary Reserve (RAFVR) je bila v Veliki Britaniji ustanovljena že leta 1936. Skrbela 
je za dotok posameznikov v "Auxiliary Air Force (AAF) oziroma pomožne letalske sile. Ko je izbruhnila 
vojna, je postala RAFVR prva sprejemna v pripravi civilistov, ki so se odločili, da bodo opravili tečaj za 
člana posadke letala in pristopili k "Royal Air Forces (RAF)" oziroma kraljevim letalskim silam (https://
www.forces-war-records.co.uk/units/5119/royal-air-force-volunteer-reserve/, vpogled: 18.5.2016).

47 National Archives London (dalje: NAL), War Office, WO 171/4449, 16.8.1944, 203 POW Camp.
48 NAL, War Office, WO 204/12706, Realease of Yugoslavs, Allied Force Headquarters, Travel control 

section, North Africa, 22.8.1944.
49 NAL, War Office, WO 229/9/2, Poveljstvo Severnoafriškega okrožja, Jugoslovanski partizani v Severni 

Afriki.
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so prišli v repatriacijsko bazo v Baragovo semenišče v Ljubljani. 50

Tisti, ki se niso opredelili "za kralja ali Tita" so ostali v ujetniških taboriščih, 
nekateri pa so se vključili v britansko vojsko in so se vračali domov od februarja 
1946 do junija 1948. Iz britanskih vojaških ujetniških taborišč so bili Gorenjci 
povečini vrnjeni od februarja do junija 1946. Prvi je bil ujet že 27. aprila 1943 v 
Tuniziji in repatriiran junija 1946.51

Tisti, ki se niso odzvali niti v kraljevo vojsko niti v partizane, so ostali v uje-
tništvu v Bariju, v taborišču POW 207. Iz taborišča so se vračali v Slovenijo tudi 
prek "prihvatališta v Dubrovniku".52

Nekateri, ki so jih Američani zajeli pri Livornu, so bili v taboriščih v Aversi 
in Grumnu.53

Tiste, ki so bili zajeti na Danskem, so zahodni zavezniki pošiljali v taborišča 
v Normandiji, tudi v ujetniško taborišče v Caenu, domov pa so prišli aprila 1947. 

50 Slavc Hribar, "Mladost v plamenih druge svetovne vojne", v: Mobilizacija Gorenjcev v nemško vojsko 
1943–45, ur. Jože Dežman (Kranj, 1999), str. 150 (dalje: Hribar, "Mladost v plamenih druge svetovne 
vojne").

51 ARS, AS 1931, Seznam oseb iz angloameriškega in francoskega vojnega ujetništva, škl. 1052.
52 MNZS, Zbirka osebnih predmetov in dokumentov, Društvo mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 

1943–1945, evidenčni listi.
53 Prav tam.

Identifikacijski listič iz vojaškega ujetniškega taborišča POW camp 404 iz Marseilla (MNZS, Zbirka oseb-
nih predmetov in dokumentov, Prisilno mobilizirani v nemško vojsko, dokumenti)
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Zajete v Holandiji so poslali v POW camp 176 na britanskem otoku.54

Slovence zajete na belgijski meji so poslali v Marseille, kjer so bila osrednja 
ujetniška taborišča, tudi POW camp 404. Nekdanji mobiliziranec Stanko Mrlak 
je pripovedoval, da so jim po prihodu odvzeli obleko, jih razušili in stuširali. V 
šotorih je bila za vsakega po ena odeja, drugi dan so dobili nazaj obleko, ki so 
jim jo prebarvali.55

Američani so nadzorovali ujetniški taborišči v Parmi in Pisi. V Modeni, kjer 
je bil POW camp 73, so ameriški vojaki ločili Slovence od drugih narodnosti. 
Taborišče je bilo razdeljeno na več blokov, ujetniki so bili združeni po pripa-
dnosti – navadna vojska, marinci, padalci, letalstvo, SS – in še posebej po naro-
dnosti. Slovenci so imeli svoj blok. V Brescii je bilo nastanjenih 700 ujetnikov, 
med njimi je bilo 40 Jugoslovanov.56

Ker so se iz ujetniških taborišč vračali zelo počasi je Slovenski poročevalec 
26. septembra 1945 objavil poziv: 

Pozivamo vse Jugoslovane, ki so v taboriščih v srednji Italiji ali po vaseh (Cosena-
tico, Chieti, Pisa in drugih), ki še oklevajo in se nočejo vrniti v Jugoslavijo, naj se 
čimprej vrnejo. Nova Jugoslavija prisrčno sprejema svoje rojake. Vse vesti, ki jih 
širi lažna propaganda o položaju v novi demokratični Jugoslaviji, so neresnične. 
Nova osvobojena Titova Jugoslavija je urejena tako, kakor si jo more želeti vsak 
pošten rodoljub. Ne odlašajte z odhodom. 

Podpisani so bili Rajh Milan iz Ljutomera, Zupančič Bernard iz Trbovelj in 
Hribar Slavc iz Kamnika.57

Okoli 370.000 nemških ujetnikov so zahodni zavezniki že med vojno 
poslali v Ameriko.58 Iz taborišča v Neaplju, POW camp 326, so ujetnike poslali v 
Nebrasko, Kentucky in New York v ZDA. Iz taborišča Teksas, Butner, so prihajali 
domov julija 1946.59 

Zanimiva je zgodba Poldeta Gošnika, ki je bil kot zobni tehnik v Celju sep-
tembra 1942 vpoklican v nemško vojsko. V 756. regimentu 334. pehotne divizi-
je je bil kurir, telefonist in merilec daljave. Na božič 1942 je enota odšla v Afriko, 
kjer so ga v severni Tuniziji 27. aprila 1943 ujeli Britanci in poslali v taborišče 
vojnih ujetnikov Douglas Happendon pri Glasgowu in nato junija 1943 prek 

54 Prav tam. 
55 MNZS, Zbirka ustnih virov. Stanko Mrlak, videopričevanje, Žiri, 2013 (Monika Kokalj Kočevar). 
56 Hribar, "Mladost v plamenih druge svetovne vojne", str. 149.
57 Slovenski poročevalec, 26. september 1945, št. 136.
58 Urška Lampe, "Prevzgoja nemških vojnih ujetnikov v času druge svetovne vojne v Jugoslaviji", Acta 

Histriae 22, št. 4 (2014): str. 960.
59 MNZS, Zbirka osebnih predmetov in dokumentov, Društvo mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 

1943–1945, evidenčni listi.
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morja v Camp Roswell, New Mexico. Ko so v vojaški bolnišnici potrebovali 
zobotehnika, se je Leopold prijavil. Igral je tudi violino v taboriščnem orkestru 
Kapelle Nicomei. Maja 1944 je prišel v Fort DuPont, Delaware, kjer je delal v 
častniški menzi. Novembra 1945 so ga poslali v Fort Dix, New Yersey, nato pa 
še v Camp Butner, Severna Carolina. Tam se je javil za voditelja slovenskega in 
nemškega programa na radijski postaji. V Evropo so prek Camp Shanks, New 
York, odpluli šele 31. marca 1946. Domov se je vrnil prek repatriacijske baze 
Jesenice.60 

Vračanje s Peto prekomorsko brigado

Jedro brigade so sestavljali nekdanji nemški vpoklicanci, ki so jih v več skupi-
nah prepeljali iz britanskih ujetniških taborišč iz Velike Britanije, v partizanski 
bazi v Gravini v Italiji pa so se jim pridružili tudi nekdanji nemški vojaki, ki so 
bili v enotah pri francoskih partizanih, ujetniki iz ujetniških taborišč po Franciji 
in Italiji, nekdanji italijanski vojaki slovenskega rodu in drugi.

Po invaziji v Normandiji junija 1944 je bilo zajetih veliko prebežnikov in 
vojakov. Zahodni zavezniki so največ zajetih Slovencev po 11. juniju 1944 pre-
peljali iz zbirnih taborišč v okolici francoskega Cherbourga na Škotsko, v tabo-
rišče POW camp No. 2, Woodhouselee pri Edinbourghu61, ki je bilo eno izmed 
1.026 taborišč za vojne ujetnike v Veliki Britaniji. Tam je že bilo zbranih veli-
ko Italijanov, Poljakov in Belgijcev.62 Številni Slovenci so bili tudi v ujetniškem 
taborišču Devizes, Wiltshire. V taborišča so prihajali predstavniki tako kraljeve 
kot tudi partizanske vojske in prepričevali ujetnike, naj se jim priključijo. Veči-
na se jih je odločila za partizanske enote. Po krajšem času, ko so delali tudi pri 
okoliških kmetih, so tiste iz škotskega taborišča prestavili v Leigh on Sea, obalni 
kraj pri Londonu, kjer so bili v sestavi češkoslovaške vojske, dobili pa so tudi 
uradna potrdila s podpisom poveljnika enot Petra Novaka. Iz Liverpoola so 
nato prve skupine Slovencev v novih uniformah in popolni opremi, že orga-
nizirane v brigado, decembra 1944 v angleških konvojih vozili v zbirno bazo 
Gravina pri Bariju v Italiji.63 

Eden izmed več tisoč ujetih Slovencev na normandijski fronti je bil Milan 
Valjavec. Bil je v taborišču pri Edinburgu. Ker je bilo veliko Slovencev, so jih dali 

60 Irena Tršinar, Polde Gošnik POW, ur. Monika Kokalj Kočevar (Ljubljana, 2009).
61 Sophie Jackson, Churchill's unexpected guests, prisoners of War in Britain in WW2 (Glouchestershire, 

2010). 
62 Jože Šmit in drugi., Peta prekomorska brigada, Knjižnica NOV in POS 25-IV (Nova Gorica, 1969), str. 

110 (dalje: Šmit, Peta prekomorska brigada). 
63 MNZS, Zbirka ustnih virov, Leopold Bergant, videopričevanje, Ljubljana, 2014 (Monika Kokalj 

Kočevar).
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skupaj v en lager. Tisti, ki so bili za Tita, so na šotor narisali veliko rdečo zvezdo. 
Septembra se je napovedal na obisk predstavnik kraljeve vojske, general Ristić, 
čez nekaj tednov pa je prišel partizanski major Ravnihar. Že na začetku govora 
je vznemiril može: "Sram me je, ko vidim tu slovenske fante v ujetniških unifor-
mah, najboljši izmed vas so šli v gozdove branit svojo domovino, vi pa ste slu-
žili okupatorju." Potem pa se je strinjal, da jih je bila večina mobilizirana. Vsem, 
razen tistim, ki so šli v vojsko prostovoljno, je ponudil možnost, da bi se javili v 
partizansko vojsko. Od 1.300 so se vsi javili, le 300 jih niso vzeli, ker so morda 
služili v SA in SS ali pa bili prostovoljci. Kmalu so pripeljali kompletne angleške 
uniforme, čevlje, nogavice, kape, šale in jih nato odpeljali v predmestje Londo-
na v Leigh on Sea.64 

Prva skupina je odšla v ladijskem konvoju iz Liverpoola 11. decembra 1944. 
Iz Neaplja je prišla v italijansko Gravino 26. decembra 1944, nato pa so jih v 
manjših skupinah prepeljali do Splita. Uradna ustanovitev 5. prekomorske bri-
gade je bila 23. decembra 1944. Takrat je bil v Splitu ustanovljen štab brigade. 
Pozneje sta iz Anglije prišli še dve veliki skupini, prva februarja, druga pa marca 
1945.65 17. marca je brigada odšla prek Velebita in imela pri Gospiću z ustaši 
prvo borbo.66 Pot je nadaljevala proti Ogulinu in 17. aprila prečkala Kolpo pri 
Vinici. 20. aprila je bila brigada po ukazu štaba 7. korpusa razformirana, več kot 
2.000 borcev pa je bilo razporejenih v enote 15. in 18. divizije.67

V Gravino so iz britanskih ujetniških taborišč prihajali ujetniki še vse do 
marca 1945. Skupina, ki je bila 22. septembra 1944 z ladjo prepeljana v Anglijo 
v taborišče Devizes, je 29. januarja 1945 stopila v NOV Jugoslavije in borci so 
podpisali izjavo, da vstopajo prostovoljno. Nato so jih preselili v zbirno bazo 
NOV Jugoslavije v Southend on Sea in z ladjami iz Liverpoola prepeljali po Sre-
dozemskem morju do Neaplja. Od tam so šli z vlakom do oporišča v Bariju. Z 
Visa so do 8. marca prišli v Split, kjer so morali oddati vso opremo.68 Nekateri so 
bili razporejeni v brigade IV. armade, s katerimi so šli do Biograda na Moru pa 
prek Benkovca, Obrovca, Gračca, Gospića do Otočca, prek Velebita v Senj in ob 
obali do Crikvenice in Reke, nato pa so odšli proti Trstu.69

Tudi Slovenci pri francoskih partizanih so se pridruževali 5. prekomorski 
brigadi v Gravini. Nekdanji prisilni mobiliziranec Ciril Šivic je julija 1944 odšel 
v Lyon, kjer je bila jugoslovanska delegacija. Komandant kasarne polkovnik 

64 MNZS, Zbirka ustnih virov, Milan Valjavec, videopričevanje, Tržič, 2005 in 2014 (Monika Kokalj 
Kočevar).

65 Šmit, Peta prekomorska brigada, str. 135–136.
66 MNZS, Zbirka ustnih virov, Ciril Šivic, videopričevanje, Ljubljana, 2014 (Monika Kokalj Kočevar), 

Leopold Bergant, videopričevanje, Ljubljana, 2015 (Monika Kokalj Kočevar).
67 Šmit, Peta prekomorska brigada, str. 256. 
68 Janko Rant, v: Prekomorci, ur. Irena Uršič (Ljubljana, 2014), str. 210–212. 
69 Prav tam. 
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Popovič je dal na razpolago avto in šoferja, da so obiskovali ujetniška tabori-
šča in tako zbrali 250–300 ljudi. Nekatere so šli tudi iskat, saj jih Francozi niso 
spustili iz taborišč. Iz Marseilla so z ladjo Ville d'Oran odpluli v Neapelj in nato v 
Gravino, kjer so se priključili 5. prekomorski brigadi. 70

V jugoslovanski kraljevi vojski

V ameriškem ujetniškem taborišču Aversa POW camp 326 v bližini Neaplja je 
bilo 800 slovenskih ujetnikov. Ko je v taborišče prišla partizanska delegacija, so 
ujetniki podpisali, da se želijo vrniti, vendar jih Američani niso izročili. Konec 
leta 1944 so prišli oficirji kraljeve vojske. Nosili so uniforme angleškega letalstva 
RAF in jim obljubili, da bodo tisti, ki bi se jim pridružili, izpuščeni v dveh tednih. 
Skoraj vsi so se prijavili k letalstvu, artileriji in mobiliziranim oddelkom, vendar 
ni bilo nič od tega. 20. februarja 1945 so prišli po njih Britanci in jih odpeljali v 
Grumo blizu Barija. 120 se jih je prijavilo v partizanske enote, ostali pa so ostali. 
Nato je prišel slovenski duhovnik iz Rima g. Šeruga in tako so si nekateri, ki so se 
že odločili za partizane, premislili in ostali. Tiste, ki so se odločili za kraljevo voj-
sko, so 10. maja 1945 preoblečene v pobarvane angleške vojaške hlače in bluze 
odpeljali v civilno taborišče Santa Cesarea Terme ob Jonskem morju. 1. avgusta 
jih je večina odšla v Eboli, tam so dobili angleško uniformo in plačo kot rekruti, 
zadolženi za stražo v taborišču. Organizirali so jih v Prvi jugoslovanski polk kra-
lja Petra II., ki sta ga sestavljala dva bataljona. Prvi je bil črnogorski Ravna gora, 
drugi pa je bil slovenski. 11. septembra so jih prepeljali v taborišče Lammie ob 
Tirenskem morju in tam so ostali eno leto. 27. septembra 1946 so jih odpeljali 
v civilno taborišče Trani v bližini Barija. V civilnem taborišču je zanje nekaj časa 
skrbela UNRRA, nato pa IRO – International Refugee Organisation. Vse, ki so se 
prijavili za emigracijo v Argentino, so marca 1948 prepeljali v taborišče Bagnoli 
blizu Neaplja. Sredi aprila so jih vkrcali na vlak in odpeljali v severno Nemčijo. 
Tja so prišli tudi begunci s Koroške. 4. maja 1948 so jih odpeljali iz Bremenhaf-
na, kjer so se vkrcali na ameriško ladjo Stewart in po 19 dneh potovanja 23. 
maja 1948 prispeli v Argentino.71 

V Argentino je v letih 1948–49 prišlo čez 350 nekdanjih mobilizirancev v 
nemško vojsko. 

70 "Ravno v Aix-les-Bains je bila ujetniška bolnišnica. V veliki sobi je bilo 20 bolnih ujetnikov. Bili so taki 
kot dahavci. Francozi niso bili milostljivi z ujetniki in so jih stradali in naše tudi. Jaz sem imel nekaj 
denarja in moj tovariš je šel po kruh, kupila sva ga pet, šest štruc. Dala sva ga našim fantom. Ko sva 
gledala tiste Nemce, sva jim rekla, naj dajo še njim, to je bila mularija stara 16, 17 let. Zasmilili so se mi". 
(MNZS, Zbirka Ustni viri, Ciril Šivic, videopričevanje, Ljubljana, 2014 (Monika Kokalj Kočevar)). 

71 Janez Jereb, "Vzeli so mi mladost," v: Utrinki pred pozabo, ur. Zdravko Ribnikar (Kranj, 2013), str. 214.
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Vključevanje v partizanske enote

Še leta 1945 so Slovenci dezertirali iz nemških enot in se priključevali sloven-
skim partizanskim enotam. Na Gorenjskem vojnem področju je bilo v treh 
mesecih do konca januarja 1945 mobiliziranih 1306 ljudi. V tem času se je javi-
lo 54 dezerterjev iz nemške vojske.72

Po zaslišanju so nekdanje nemške vojake razporedili v enote, vendar so 
soborci na nekdanje nemške vojake gledali zadržano. V predlogih za napredo-
vanje so večkrat preskočili njihova imenovanja. Za določene službe in enote je 
bil pogosto pogoj, da niso bili nemški vojaki. Štabu Škofjeloškega odreda so 10. 
novembra 1944 iz štaba IX. korpusa NOV in POJ sporočali,

naj odberejo 30 tovarišev za VDV brigado. Morajo biti: da niso služili nemške 
vojske, domobranske ali republikanske, da niso sorodniki v službi okupatorja, 
da niso partizanski dezerterji, da nimajo partizanske kazni, da niso obsojeni na 
prisilno delo, biti morajo vsaj mesec in pol partizan, mladi zdravi in bistri do 26 
let s čisto preteklostjo.73 

Po poročilih različnih odredov je v partizanske enote v povprečju prihajalo 
od tri do pet nemških mobilizirancev na teden, največ jeseni 1944. Po zasliša-
nju so jih s spremnim pismom poslali naprej: s komande Gorenjskega vojnega 
področja največ v XXXI. divizijo in komando mesta Čepovan. V dopisih jih ime-
nujejo dezerterji iz nemške vojske, nemški dezerterji, švabski dezerterji, nemški 
dezerter, decembra 1944 tudi "tov. dezerter iz nemške vojske", švabski dezerter, 
dezerter iz švabske vojske.

Ob prihodu so jih v enotah, npr. odredu, zaslišali, nekatere so poslali "ofi-
cirju OZNE v nadaljnji postopek", ali "privedli na komando, kjer so jih zaslišali 
na sodišču".

V partizanske enote so dezerterji iz nemške vojske prihajali še aprila 1945. 
Štab Škofjeloškega odreda je poročal: "Na naš štab se je javil tudi nek tovariš, ki 
je dezertiral iz nemške vojske. Prišel je s spremo in orožjem ter smo ga vključili 
v svoje edinice."74 V partizanske enote na Gorenjskem je prišlo več kot 2.000 
nekdanjih nemških vojakov.

72 ARS, Fond Komanda vojne oblasti, komande področij in komande mest devetega korpusa 1944–1945 
AS 1864 (dalje: AS 1864), škl. 310, Poročilo mobilizacijskega oficirja Gorenjskega vojnega področja o 
tekmovanju, 22.1.1945,

73 ARS, Fond Odredi devetega korpusa narodnoosvobodilne vojske in poartizanskih odredov AS 1854 
(dalje: 1854), škl. 295a, Sporočilo štaba IX. Korpusa štabu Škofjeloškega odreda, 10.11.1944.

74 ARS, AS 1854, škl. 294a, Operativno poročilo Štab Škofjeloškega odreda, Operativni odsek, Poročilo za 
11. in 12.4.1945.
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Dezerterji iz nemške vojske v enotah Gorenjske samozaščite in 
četniških enotah

Del dezerterjev so prevzele tudi postojanke "Oberkrainer Selbstschutz" Gorenj-
ske samozaščite oziroma Gorenjskega domobranstva, ki so nastajale od spo-
mladi 1944. V vseh postojankah Gorenjskega domobranstva je bilo skupaj do 
3.500 mož. Iz ohranjenih seznamov moštva postojank lahko ugotovimo, koli-
ko mož je bilo prej pri partizanih ali nemški vojski. Domobransko poveljstvo 
je namreč vodilo točne sezname po postojankah, v katerih je bilo za vsakega 
moža zapisano v katerih formacijah je bil in koliko časa.75

Nekdanjih nemških vojakov je bilo v domobranskih enotah do 360 ali 
okoli 10%, precej več je bilo nekdanjih partizanov, kar 28%. Zanimivo pa je, da 
so bili skoraj vsi prisilno mobilizirani nemški vojaki, preden so prišli na domo-
branske postojanke, v partizanih. V nemški vojski so mobiliziranci ostajali od 
nekaj mesecev do poldrugega leta. Teh je imela odstotkovno največ postojan-
ka Predoslje, številčno pa je bilo največ nekdanjih nemških vojakov z dolgim 
stažem na postojanki Domžale. Krajevno so bili bivši mobiliziranci v nemško 
vojsko pretežno z ravninskega dela med Brezjami, Savo in Kamniško Bistrico. 
Druga dva centra sta bila v okolici Domžal in v moravški dolini. S škofjeloškega 
območja skoraj ni bilo mobiliziranih v nemško vojsko, ki bi prestopili k domo-
brancem. Več kot polovica teh mobilizirancev je prišla domov v drugi polovici 
leta 1944. Posamezniki so se po prihodu iz nemške vojske skrivali. Do 20 je 
takih, ki so se skrivali pred odhodom v partizane, nekaj deset se jih je skrivalo 
tudi po prihodu iz partizanov. Znani so tudi primeri, ko se je dezerter skrival 
dve leti, preden se je pridružil domobrancem. Spopad za vojake je bil vsekakor 
zelo hud. Mobilizirali so jih domobranci ali pa so jih po obvestilu terencev prišli 
iskat partizani.76 

Medtem ko je delež vstopov nemških vojakov na postojanke v septembru 
1944 predstavljal približno šestino vseh vstopov, je ta delež januarja 1945 dose-
gel kar 25%. Kar 98 mobilizirancev se je v tem mesecu pridružilo domobran-
cem.77

Razlogov, zakaj so se nemški mobiliziranci odločali, da se pridružijo gorenj-
skim domobranskim postojankam, je veliko. Vojaki so že imeli izkušnjo hudih 
spopadov in bojev za preživetje. Bližina doma jim je veliko pomenila. Posebno 
za vojake, ki so že preživeli daljšo odsotnost od doma. Nemška fronta jim je bila 
huda izkušnja. Povečini so bili kmečki sinovi, na katere je doma čakala domača 

75 ARS, Fond Gorenjsko domobranstvo AS 1873, škl. 1–3.
76 Monika Kokalj Kočevar, Gorenjski domobranec (Ljubljana, 2000), str. 38 (dalje: Kokalj, Gorenjski 

domobranec).
77 Kokalj, Gorenjski domobranec, str. 38.
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zemlja, ki jo je bilo treba obdelati. Življenje na domobranski postojanki jim je 
omogočalo, da so šli velikokrat domov. Po drugi strani je bilo med nemškimi ali 
dvojnimi dezerterji veliko ranjenih, ki so dobili dopust za okrevanje in niso bili 
sposobni partizanskega načina življenja. Konec vojne so z ostalimi domobranci 
delili usodo. Do 100 jih je bilo konec maja 1945 vrnjenih s Koroške, največ s 
kovorske, tupališke, z brezjanske in domžalske postojanke. Od 70 znanih usod 
jih je 21 proglašenih za mrtve, 5 jih je padlo že med vojno. 

Nekaj Gorenjcev je pred mobilizacijo v nemško vojsko prebegnilo v Lju-
bljansko pokrajino in se priključilo vaškim stražarjem in četnikom. Ko so se 
enote Gorenjskega in Dolenjskega četniškega odreda jeseni 1944 premaknile 
na Gorenjsko, so se Gorenjci pridružili domobranskim enotam in tako ostali v 
domačih vaseh. Ob koncu vojne so bili skupaj z domobranci vrnjeni s Koroške 
in kar nekaj jih je izgubilo življenje.78

Najbolj natančno sliko o vpoklicanih v nemško vojsko med četniki dajo 
krajevni podatki. Kar nekaj četnikov se je pridružilo domobranskim postojan-
kam na Gorenjskem, vendar ni točnih podatkov, iz katerih bi lahko sklepali o 
njihovem skupnem številu. 

Prek repatriacijskih baz

Ob koncu vojne se je Evropa spremenila v mravljišče ljudi, ki so se vračali iz raz-
ličnih krajev, kamor so jih zanesli vojni dogodki. Stotisoč interniranih, vojakov, 
beguncev, vojnih ujetnikov itd. se je želelo čim prej vrniti domov. V ta namen so 
bile po Evropi organizirane zbirne baze, od koder so zbrane po narodnostnih 
vračali domov. Baze je vodila mednarodna organizacija "United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration (UNRRA)". Jugoslovanska vlada je z UNRRO 
podpisala mednarodni sporazum o vračanju in 25. aprila 1945 ustanovila 
Državno komisijo vojnih ujetnikov, prisilno odpeljanih delavcev, obsojencev in 
drugih. Ta je izdelala navodila, kako organizirati življenje v sprejemnih, rajon-
skih in centralnih taboriščih za Jugoslovane v tujini in njihov prevoz domov. V 
Sloveniji je bil organiziran Štab za repatriacijo in 36 sprejemališč. Na Gorenj-
skem so konec maja in v začetku junija 1945 organizirali repatriacijske baze na 
Jesenicah, v Radovljici, Gozdu Martuljku, Kranjski gori, na Bledu, v Škofji Loki, 
Kamniku, Domžalah in Kranju. Sredi avgusta 1945 so zaprli številne odseke 
Štaba za repatriacijo in razpustili bazo v Škofji Loki, na Bledu in v Gozdu Mar-
tuljku. Do konca leta, ko se je val repatriacij že polegel, so zaprli vse baze razen 

78 Franc Kržan in drugi, Šenčursko območje med nemško okupacijo, ur. France Benedik (Šenčur, 2008) 
(dalje: Kržan, Šenčursko območje); Alojzij Kalinšek, Občina Cerklje na Gorenjskem med okupacijo in 
revolucijo (Cerklje, 2004) (dalje: Kalinšek, Občina Cerklje). 
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na Jesenicah in v Kamniku, ki so delovale še do leta 1947.79 
Nekateri mobiliziranci v nemško vojsko so se vračali domov na začetku 

julija 1945. Te so v domovini sprejeli precej slabše kot tiste, ki so prišli po splo-
šni amnestiji, ki jo je 3. avgusta 1945 ukazalo Predsedstvo AVNOJ-a. V veljavo je 
stopil Ukaz o splošni amnestiji in pomilostitvi, ki je v prvem členu določal, da se 

daje splošna amnestija: 1. vsem tistim, ki so sodelovali v četniških in nedičevskih 
edinicah, v edinicah hrvatskega in slovenskega domobranstva, v muslimanski 
milici, v arnavtskih oboroženih formacijah in v ostalih oboroženih formacijah v 
službi okupatorja ali pa so mu pomagali ….80 

Amnestija je bila tako razglašena tudi za vpoklicane v nemško vojsko. 
Nekdanji nemški vojaki so se vračali prek dveh smeri, tisti iz angloameri-

ških in francoskih taborišč za vojne ujetnike so prihajali prek Jesenic, iz sovjet-

79 Metka Gombač, "Baza za repatriacijo Radovljica", Kronika 42, št. 3 (1994): str. 77. 
80 Uradni list DFJ, 3.8.1945, št. 56.

Kopija objave iz repatriacijske baze v Subotici (MNZS, Zbirka osebnih predmetov in dokumentov, 
Združenje mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 1943–1945 , kopije dokumentov)
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skih ujetniških taborišč pa prek Subotice v Vojvodini.81

Veliko jih je bilo zaradi slabih razmer in ravnanja z vojnimi ujetniki v uje-
tniških taboriščih na koncu svojih moči: "Bil sem v ujetništvu v Franciji, imeli so 

81 MNZS, Zbirka predmetov in dokumentov, Društvo prisilno mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 
1943–1945, Evidenčni listi.

Evidenčni karton 
jugoslovanske vojne 
misije (MNZS, Zbirka 
osebnih predme-
tov in dokumentov, 
Prisilno mobilizirani 
v nemško vojsko, 
dokumenti)
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nas (Angleži?) čez, smo stradali, še 40 kil nisem imel."82

V slovenskih repatriacijskih bazah je bilo popisanih več kot 16.000 pri-
silnih mobilizirancev v nemško vojsko. Seznami, ki jih hrani Arhiv Republike 
Slovenije, vsebujejo rojstne podatke, narodnost, poklic in morebitni čin v jugo-
slovanski vojski, podatek, iz katerega kraja prihaja vračajoči in kdo ga je osvo-
bodil, vrsto repatriiranja (ujetnik, interniran, preseljen, delavec, vojak, ujetniška 
številka), kdaj in kje je bil ujet, kdo od družine je prišel z njim (ime in priimek, 
družinski odnos), zdravstveno stanje, v katerem kraju se želi naseliti, odlok, kraj 
dodelitve, številka objave in opombe. Preden so jih izpustili iz baze, so dobili t. 
i. objave, to so bila potrdila, s katerimi so se lahko izkazali kdo so, od kod gredo 
in kam so namenjeni ter se z njimi zglasili pri krajevnih uradih.83

 Domači so čakali, da se njihovi najdražji vrnejo iz ujetniških taborišč, ob 
prihodu pa so jih večkrat komaj prepoznali: "V Kranju sem šel po Jelenovem 
klancu, sem zagledal svojega brata, ki me je s kolesom peljal domov. Doma me 
pa sploh niso poznali, vagal sem 48 kil, prej pa 42, sem bil čisto na koncu, samo 
kost in koža."84

 V Marseillu je jugoslovanska vojna misija od aprila do julija 1945 zbrala več 
kot 1.200 ujetnikov, ki so se vračali domov iz ujetniških taborišč Mazarques, 
Besancon, Aubagne, Albania, Masarques, POW 404 Marseille, Dijon, St. Martin, 
Lavalet, Grenoble, Lyon, Belfort. V taborišča je prišel jugoslovanski vojni ataše 
in ujetniki, ki so se javili, so bili popisani na posebnih kartotekah jugoslovanske 
vojne misije, kjer so zabeležili rojstne podatke in tudi v kakšnih enotah so se 
nahajali v nemški vojski. Med drugim so vračajoči podpisali tudi izjavo, ki je bila 
sestavni del kartoteke "Želim, da se vratim u Jugoslaviju i da se stavim na razpo-
loženje jugoslovenskoj vojsci".85

Ko so Slovenci prišli v taborišče v Marseille, so jim po enem tednu s pomo-
čjo tolmača sporočili, da odhajajo domov. Prve skupine nekdanjih nemških 
vojakov so prišle domov v začetku julija 1945. Po 1.200 so jih spravili na vlak, ki 
je odpeljal proti Lyonu, Strasbourgu, Stuttgartu in nato v Celovec. Tu so v vsak 
vagon prišli po trije partizani. Peljali so se še čez Jesenice do Lesc, kjer so šli 
nato naprej peš v taborišče Radovljica: "Zakorakali smo skozi glavna vrata iz 
bodeče žice, bilo je šest velikih barak, /…/ na vsakem vogalu je bil stražni stolp, 
na vsakem stolpu mitraljez z dvema vojakoma. Bodeča žica je bila okoli barak 

82 MNZS, Zbirka ustnih virov, Franc Oven, videopričevanje, Kranj, 2005 (Monika Kokalj Kočevar). 
83 ARS, AS 1822, Štab za repatriacije vojnih ujetnikov in internirancev, 1945–1959.
84 MNZS, Zbirka ustnih virov, Andrej Vevar, videopričevanje, Kranj, 2005 (Monika Kokalj Kočevar).
85 MNZS, Zbirka osebnih predmetov in dokumentov, Društvo mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 

1943–1945, kartoteka jugoslovanske vojne misije. 
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in dvorišča in je segala dva metra visoko."86

Skupine, ki so se iz ujetniškega taborišča Marseille vračale v začetku avgu-
sta 1945, so pripeljali do Podrožce. Tam so jih prevzeli jugoslovanski vojaki in 
odpeljali v Ljubljano, potem pa v Kamnik. Zasliševali so jih kakšen teden in jim 
odvzeli vse, kar so prinesli s seboj. Osem so jih poslali v Kranj in dva na Škofjelo-
ški grad, kjer je bilo polno zapornikov. Ko jih je zaslišala OZNA, so jih izpustili.87

Kar nekaj Slovencev je bilo ujetih pri Murmanskem v severni Rusiji in so 
bili poslani v zbirne centre na Norveškem. Prebegli iz nemške vojske so se že 
pred koncem vojne zbirali tudi v zbirnih centrih na Švedskem. Ko so jih poslali 
domov, so z njimi v domovino potovale tudi ženske iz koncentracijskega tabo-
rišča v Bergen Belsnu, ki so bile poslane na Švedsko na okrevanje. Po 40 so jih 
namestili v živinske vagone, na katere so napisali Tito. V istih transportih so bili 
z njimi tudi nemški mobiliziranci iz Narvika.88

Po podatkih knjig repatriacijskih baz se je že maja 1945 vrnilo 101 mobili-
ziranih v nemško vojsko, junija 624, julija 770, avgusta 4.100, septembra 3383, 
oktobra 1.500, novembra 1.560, decembra 442; leta 1946 3.583, leta 1947 
5.445, leta 1948 skoraj sto.89

Od prisilnih mobilizirancev, ki so se vrnili domov prek slovenskih repatria-
cijskih baz, se je 6. septembra 1945 vrnilo 345 prisilnih mobilizirancev, 21. okto-
bra 268 in 22. oktobra 176. Iz seznamov repatriacijske baze Radovljica od 6. 9. 
do 21. 10. 1945 je razvidno, da se je samo v tem obdobju skozi bazo vrnilo 3.553 
Slovencev, od tega kar 314 iz najmanj 24 krajev na Norveškem: Snasa, Svanvik, 
Stokhagnes, Sondasora, Hoeten, Hell, Oslo, Tromso, Kirkenes, Hammer, Narvik, 
Nos, Skien, Fala, Ruegge, Alesund, Sorna, Stern, Bergen, Mosjoen, Skibotu, Mel-
hus, Stavanger idr. Vrnjene lahko razvrstimo v pet skupin: prisilno mobilizirani 
v nemško vojsko, prisilni delavci, internirani in partizanski ujetniki in ujetniki 
stare jugoslovanske vojske. Med njimi je bilo največ prisilnih mobilizirancev v 
nemško vojsko. Kar 67 prisilnih mobilizirancev in 11 prisilnih delavcev je kot 
kraj, iz katerega prihajajo, navedlo Trondheim. Največ prisilnih mobilizirancev, 
in sicer 94, jih je prišlo iz Narvika 21. in 22. oktobra 1945.90

Ob istih datumih, ko so se vračali iz Norveške, so prihajali tudi iz Švedske 
in severnih krajev Nemčije. Več deset jih je zapisalo le, da se vračajo iz Norve-

86 MNZS, Zbirka ustnih virov, Stanko Merlak, videopričevanje, Žiri, 2012 (Monika Kokalj Kočevar); 
"Spomini na vračanje domov iz nemške vojske leta 1945," v: Mobilizacija Gorenjcev v nemško voj-
sko1943–45, ur. Jože Dežman (Kranj, 1999), str. 266.

87 Polde Grohar, "Dve leti tegob in srečna vrnitev," v: Mobilizacija Gorenjcev v nemško vojsko 1943–45, 
ur. Jože Dežman (Kranj, 1999), str. 83.

88 Bojan Novak, "Moja vojna leta", v: Nemška mobilizacija Slovencev v 2. svetovni vojni, 4. zbornik, ur. 
Ludvik Puklavec (Maribor, 1998), str. 158.

89 ARS, Računalniški seznami repatriiranih.
90 ARS, AS 1822, Štab za repatriacijo Radovljica, škl. 76a.
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ške. Polje vprašalnika, kje in kdaj so bili ujeti, je pri vseh prazno. Zapisan pa je 
poklic in morebitni čin v JA. Skoraj desetini je pripisano, da so nesposobni, kar 
nakazuje na odstotek ranjenih in invalidnih. Večina vračajočih iz Norveške so 
bili Štajerci. Za dokumente so izjavili, da so jih osvobodili Angleži. Drugi kraj, 
od koder se je vračalo največ Slovencev iz Norveške, je Kirkenaer, kjer je bilo 
47 prisilnih mobilizirancev in 36 prisilnih delavcev. Najstarejši vračajoči je bil 
letnik 1881, ki ga je mobilizirala organizacija Todt. Tudi prek pristanišča Lübeck 
v severni Nemčiji se je vračalo več ljudi, ki so navedli, da so bili v Trondheimu. 
V repatriacijsko bazo Radovljica je 6. septembra 1945 prišlo 11 nekdanjih pri-
silnih mobilizirancev. Trije so bili po podatkih "omejeno sposobni, eden nespo-
soben". Več vračajočih je bilo mlajših letnikov. Iz Kilkenora se je vrnilo 26, iz 
Kilkenaera 48, iz Kirkenesa pa 19 nemških vojakov.91

Nekateri so z vzhodne fronte prišli do jugoslovanske meje s skupinami 
izgnancev, ki so se vračali domov. Petdeset fantov, ki so bili nemški mobilizi-
ranci, so po popisih ločili od skupine, jih zasliševali in nekatere je UDBA celo 
zaprla v bunkerje. Nato so jih odpeljali na delo v železarno Sartid. 9. avgusta so 
jih s spremstvom poslali v Ljubljano, kjer so jih v zaporih UDBE fotografirali s 
treh strani in zasliševali. Nekdanji predsednik Društva mobiliziranih Gorenj-
cev Zdravko Ribnikar se je spominjal: "Neki znani major UDBE nas je obiskal, 
nekaj spraševal in nas prepričeval, da smo naredili največji zločin, ker smo šli 
leta 1943 v nemško vojsko". Naslednji dan so jim pobrali vse vrednejše stvari in 
jih poslali v Baragovo semenišče, nato pa so jih odpeljali v taborišče v Šentvid, 
kjer so prejeli objave in bili izpuščeni.92

Iz podatkov sklepamo, da je velika večina nekdanjih prisilnih mobiliziran-
cev prišla v Slovenijo prek Subotice, saj jih je bilo največ na vzhodnih bojiščih 
in posledično tudi v sovjetskem vojnem ujetništvu. Nekaj so jih iz repatriacij-
ske baze poslali na zaslišanje na OZNO, pri nekaterih pa je prisoten celo zapis 
Kočevje, po čemer sklepamo, da so bili poslani v kazensko taborišče v Kočevje.93

Med zbiranjem podatkov smo v seznamih transportov taboriščnikov nale-
teli tudi na nekdanjega nemškega vojaka z Gorenjske, ki je bil v nemškem 
koncentracijskem taborišču. Ko je bil Janko Bidovec kot nemški vojak ujet na 
vzhodni fronti, so ga priključili enotam sovjetskih padalcev. Nemci so ga na 
Madžarskem ujeli ter poslali v koncentracijsko taborišče Mauthausen, ki ga je 
preživel.94 Primer Janka Bidovca navajamo kot posebnost, je pa bilo v koncen-

91 ARS, AS 1822, Štab za repatriacijo Radovljica, škl. 76a.
92 Zdravko Ribnikar, "Povzetek službovanja v nemški vojski od avgusta 1943 do povratka domov sep-

tembra 1945", v: Mobilizacija Gorenjcev v nemško vojsko 1943–45, ur. Jože Dežman (Kranj, 1999), str. 
156. 

93 ARS, AS 1822, Štab za repatriacijo , škl. 76a.
94 Franc Filipič, Slovenci v Mauthausnu (Ljubljana, 1998), str. 527; Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota 

Škofja Loka, ZAL-ŠKL, KLO Stara vas, škl. 34/2, Karakteristika Bidovec Janko. 
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tracijskih taboriščih zaprtih več Slovencev, ki so bili prej ali potem v nemški 
vojski.95

Doma

Vračajoče prisilne mobilizirance so po prihodu v domovino najprej zaslišali v 
repatriacijskih bazah, nekatere so poslali v taborišča v Šentvid nad Ljubljano in 
v Škofjo Loko ali na OZNO, kjer so jih ponovno zasliševali. Največ zaslišanj je 
bilo v prihodnjih letih ob Informbiroju, ko so tiste, ki so se vrnili iz sovjetskih 
ujetniških taborišč, zasliševali v zvezi s sodelovanjem z NKVD. Iz arhivskega 
gradiva Ministrstva za notranje zadeve, popisa ruskih vojnih ujetnikov, njihovih 
zaslišanj, anketnih listov, zapisnikov UDB-e in kartotek predhodnih podatkov 
je razvidno, da so bili nekdanji nemški vojaki, ki so bili v sovjetskem vojnem 
ujetništvu, razvrščeni v kategoriji P2-VII-D Ruski vojni ujetniki in P1-VII-E vojni 
ujetniki v SZ oz. P1-VII-E naši državljani bivši sodelavci OS v ujetniških tabori-
ščih.96

Vpoklicanci, ki so se vračali iz sovjetskih vojnih taborišč, so bili večinoma 
leta 1945 oz. ob vrnitvi zaslišani v t. i. Baragovem semenišču v Ljubljani, kjer je 
bila tudi repatriacijska baza. Ujetnike so spremljali še v šestdesetih letih. Veliko 
jih je imelo osebni dosje, nekateri tudi NKVD dosje.97 Največ zaslišanj je bilo v 
letih 1951 in 1952. Med njimi je bilo veliko zaslišanih nekdanjih borcev 1. in 2. 
Jugoslovanske brigade in tankovskega bataljona, predvsem pa tistih, ki so se 
priključili RA. Povečini so zanikali vsakršno sodelovanje z NKVD. 

Gradivo Krajevnih narodnih odborov (KNOO) bi bilo zelo dobra podlaga 
za proučevanje stanja po vojni in statusa, ki so ga imeli mobiliziranci, vendar 
ugotavljamo, da je gradivo povečini le fragmentarno ohranjeno. Iz ohranjenih 
dokumentov se da sestaviti le posamezne dogodke, ki pa niso vedno povezani. 
Vseeno pa lahko iz ohranjenega ugotovimo, da so nekdanje prisilne mobilizi-
rance v nemško vojsko večkrat popisali in vodili v različnih seznamih, ki so jih 
krajevno narodnoosvobodilni odbori (KNOO) oddajali višjim organom oblasti.

Po prihodu iz repatriacijskih baz so se nekdanji prisilni mobiliziranci v 
nemško vojsko morali zglasiti v pisarnah KNOO, kjer so dobili nove dokumen-

95 Poznana je zgodba Toneta Gošnika, ki je bil interniran v KT Mauthausen že leta 1941 in bil nato spo-
mladi 1942 izpuščen 1942. Kot letnik 1921 je bil kmalu prisilno mobiliziran v nemško vojsko. Na 
Kefaloniji se je priključil grškim partizanom (France Filipič, Slovenci v Mauthausnu (Ljubljana, 1998), 
str. 83; MNZS, Zbirka ustni viri, Tone Gošnik, audiopričevanje, Novo mesto, 2012 (Monika Kokalj 
Kočevar).

96 ARS, Fond arhivskega gradiva MNZ, AS 1931, škl. 1054–1060, Dokumentarno gradivo o ruskih vojnih 
ujetnikih: Seznam oseb.

97 Prav tam.
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te. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč odredilo, da smejo KNOO izdajati 
potrdila vojnim ujetnikom, internirancem, delavcem in drugim osebam, ki se 
vračajo iz inozemstva, le na osnovi objav, ki so jih izdale zbirne baze štaba za 
repatriacijo Slovenije.98

Krajevni organi so pripravili tudi volilne sezname, na katerih je bilo vpisa-
no vso prebivalstvo nad 18 let, vojaki – partizani pa so dobili volilno pravico, 
tudi če še niso dopolnili 18 let.99 Sestavljanje volilnih seznamov je bilo tesno 
povezano s sodiščem za slovensko narodno čast100. Najmanjša kazen, ki jo je 
to sodišče izreklo, je bila namreč izguba narodne časti, kar je lahko pomeni-
lo "izgubo pravice do javnih služb, poklicev in dostojanstev, sploh izgubo vseh 
državljanskih in političnih pravic"101, ki so vključevale tudi volilno pravico. Zato 
v sezname niso vpisovali tistih, ki jih je sodišče obsodilo, pa tudi tistih ne, ki še 
niso bili obsojeni, a so bili priprti, ali pa je bila njihova ovadba vložena na sodi-
šču za narodno čast.102 

Veliko prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko ni imelo volilne pravice, 
vendar ne moremo zagotovo trditi, da so jo vsi izgubili z razsodbo sodišča za 
narodno čast. Iz pričevanja nekdanjega mobiliziranca Franca Fabijana bi sicer 
lahko sklepali, da je bil zaslišan na sodišču oz. senatu in mu je sodišče izreklo 
izgubo narodne časti: "Potem sem se zaposlil na železnici. Bližale so se volitve. 
Meni so volilno pravico odvzeli in me poslali na zagovor v Kranj. Volilne pravice 
mi niso vrnili."103

 Avgusta 1945 se veliko moških še ni vrnilo domov. Okrajni odbori so pozva-
li KNOO naj pošljejo podatke o vojnih obveznikih. Tako je KNOO Naklo mobi-
lizacijskemu delegatu pri Okrajnem odboru OF 22. avgusta 1945 kot odgovor 
na okrožnico z dne 20. avgusta 1945, da naj krajevni odbori pripravijo sezname 
vojnih obveznikov, ki so obsegali vse moške rojene od leta 1905 do 1928, hkrati 

98 ZAL_KRA, KRA_14, OO OF Kranj Odsek za notranje zadeve, 18. 7. 1945.
99 Prav tam.
100 Sodišče slovenske narodne časti je predstavljalo izredno sodišče, ki je bilo ustanovljeno na osnovi 

Zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast z dne 5.6.1945. Pristojno 
je bilo za sojenje tistim, ki so se med okupacijo prekršili zoper slovensko narodno čast in sicer s poli-
tičnim, propagandnim, kulturnim, z umetniškim, gospodarskim, s pravnim ali z upravnim sodelo-
vanjem z okupatorjem ali domačimi izdajalci, s prijateljskimi stiki s pripadniki okupatorske vojske 
in oblasti; ali pa z delovanjem na odgovornih mestih v letu 1941, kar je prispevalo k porazu in kapi-
tulaciji Jugoslavije. Sodišče slovenske narodne časti je obsojencem kot redno kazen obvezno izreklo 
izgubo narodne časti, kot stranske kazni pa je lahko izreklo še lahko ali težko prisilno delo in popolno 
ali delno zaplembo premoženja. Sodišče slovenske narodne časti je delovalo do 24.8.1945, ko ga je 
Predsedstvo SNOS s posebnim zakonom ukinilo (Milko Mikula, "Sodišče slovenske narodne časti", 
Arhivi XVI, št. 1–2 (1993): str. 15.) 

101 Roman Brunšek," Procesi pred sodiščem narodne časti v Ljubljani", Kronika 43, št. 1–2 (1995), str. 106.
102 ZAL_KRA, KRA_14, OO OF Kranj Odsek za notranje zadeve, 18.7.1945.
103 Franc Fabijan, "Spomini in zapisi iz črne preteklosti", v: Nemška mobilizacija Slovencev v 2. svetovni 

vojni, 4. zbornik, ur. Ludvik Puklavec (Maribor, 1998), str. 216.
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pa sporočijo OO OF, kje se nahajajo, sporočil, da se doma ne nahaja 36 vojnih 
obveznikov, dva sta bila pogrešana pri partizanih, ostali so bili v nemški vojski. 
V KNOO Naklo je bilo 557 moških in 685 žensk. 104 Glede na število moških, je 
bilo to skoraj 7% moških.

19. septembra 1945 so KNOO dobili navodila Okrajnih NOO, naj čimprej 
popišejo vse ljudi, ki se še niso vrnili iz taborišč, ujetniških taborišč ali pa so 
se nahajali neznano kje. Morali so posredovati tudi njihove natančne rojstne 
podatke, kam in kdaj so bili odpeljani ter kje in kdaj so domači prejeli njihovo 
zadnjo pošto. Popisati so morali tudi otroke.105

Pripravljeni so bili tudi seznami tistih, ki so služili nemško vojsko in so se 
vrnili. Sezname so morali poslati na OZNO.106 Prve ločene popise nekdanjih 
nemških vojakov so delali oktobra 1945, v predhodne sezname pa so bili vklju-
čeni kot osebe, ki se še niso vrnile. V seznamih naletimo tudi na zapise, da so bili 
nekateri vračajoči nekdanji prisilni mobiliziranci invalidi.107

Pri prijavi zločinov okupatorjev in njegovih pomagačev so krajevnemu 
referentu Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njegovih pomaga-
čev pri Predsedstvu SNOS (KUZOP) v Zgornjih Bitnjah navedli 8 padlih v nem-
ški vojski, v Zgornjih in Spodnjih Bitnjah pa tudi 6 pogrešanih nemških vojakov 
na ruski fronti.108 Ugotavljamo, da so že ob koncu vojne referenti KUZOP pre-
poznavali prisilno mobilizacijo v nemško vojsko kot okupatorjev zločin. 

Postaje Narodne milice (NM) so zbirale podatke o prisilno mobiliziranih 
junija 1946. Mestna postaja NM Kranj je 6. junija 1946 poslala navodila na KLO 
Naklo za zbiranje podatkov o osebah, ki so "pobegnile" pred JA in se še niso vrnile:

… vse aktivne domobrance je potrebno rdeče podčrtati. Dalje nam pošljite sez-
name oseb, ki so bile v nemški vojski in ki so še izven meja FLRJ. Za te osebe je 
potrebno navesti, kar se ve o njihovi službi, redu vojske (SS, SA, Wehrmannschaft 
itd.), od kdaj je služil nemško vojsko, ali je šel prostovoljno, ali je bil mobiliziran 
ter kje so svojci, zadržanje njih v času okupacije in danes. Tretjič nam je potreben 
seznam oseb, ki so bile v nemški vojski in so bile pozneje repatriirane. Treba je 
navesti vse podatke. Po možnosti opisati, kdaj so se osebe vrnile. Ker je zadeva 
nujna, ker moramo mi poslati sezname na višje forume 11. junija t. l. vas vsled tega 
vljudno naprošamo, da nam iste dostavite najkasneje do 11. dopoldne.109

104 ZAL_ KRA, KRA_27/1, KLO Naklo, Dopis KLO Naklo, 22.8.1945.
105 Zgodovinski arhiv Ljubljana Enota Škofja Loka (dalje: ZAL_ŠKL), Mestni ljudski odbor Škofja Loka, škl. 

6., Dopis ONOO, 19. 9. 1945.
106 ZAL_KRA, KRA _ 27, škl. 1, Dopis Krajevnemu NOO Preddvor, 6.10.1945.
107 ZAL_KRA, KRA_14, KLO Preddvor, škl. 35/1 (nedatirano).
108 ZAL_KRA, KRA_14, KLO Bitnje, škl. 04/36, Seznami vojnih obveznikov (nedatirano).
109 ZAL_KRA, KRA_ 27, KLO Naklo, škl. 4, Seznami oseb, ki so pobegnile pred JA, 6.6.1946.
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Še 13. avgusta 1947 je MLO Škofja Loka poročal okrajnemu ljudskemu 
odboru (OLO), Odseku za notranje zadeve, o repatriirancih in o osebah, ki so 
bile v nemški vojski in so še zunaj meja Jugoslavije.110

Ugotavljamo, da so nekdanje nemške vojake večkrat popisali, a arhivov s 
podatki ni ohranjenih. Večkratno popisovanje omenja tudi nekdanji predse-
dnik Društva mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko Alojzij Žibert.111 Da so 
nastajali skupni seznami, ki so jih pripravljali na višjih organih, nam nakazuje 
tudi ohranjeni seznam več kot 1000 imen nekdanjih prisilnih vpoklicancev iz 
jeseniškega okraja, ki so ga sestavili na upravi Narodne milice. V Arhiv Republi-
ke Slovenije ga je prinesla privatna oseba.112 

Stanje po vojni in položaj nekdanjih nemških vojakov je najbolje opisal 
Jože Ribnikar: 

Pridemo v Ljubljano, vso noč smo bili na odprtih vagonih. Nato v Domžale v 
zbirno bazo, potem je bilo zasliševanje, vse so nam pobrali, potem sem šel domov, 
s Kranja sem tekel peš domov. Doma sem bil nezaželen, v vasi je bilo nekaj močnih 
komunistov. Sem malo povedal, kaj je bilo v Rusiji, mi je kolega prišel takoj pov-
edat, Joža prekini, bodi doma in tiho bodi.113

Veliko nekdanjih prisilnih mobilizirancev je imelo po vojni zaradi služenja 
v nemški vojski težave. Omejeni so bili pri nadaljevanju šolanja, pri izbiri služ-
be, pridobitvi kreditov, po pričevanjih so imeli zaradi očetov težave še otroci 
vpoklicancev.114

Kako so se nekdanji mobiliziranci v nemško vojsko vključili v domače oko-
lje po vojni, je bilo zelo odvisno od razmer v okolju, kjer so bivali. Držal se jih je 
izraz Švaba, švabski vojak.

Vpoklicanci so morali v naslednjih letih tudi na služenje vojaškega roka. 
V vojaške knjižice JNA so jim vpisali, koliko mesecev so služili nemško vojsko. 

Zaključek

Kmalu po prihodu domov so se predvsem nekdanji mobiliziranci invalidi začeli 
zanimati, da bi jim bile priznane vsaj nekatere osnovne pravice, saj so potrebo-

110 ZAL_ŠKL, ŠKL_7, MLO Škofja Loka, škl. 6, Dopis KLO Škofja Loka, 13.8.1947. 
111 Alojzij Žibert, "V prizadevanju za priznanje žrtev vojne," v: Mobilizacija Gorenjcev v nemško vojsko 

1943–45, ur. Jože Dežman (Kranj, 1999), str. 367. 
112 ARS, AK 301, Narodna milica, Okraj Jesenice, Seznami vpoklicanih v nemško vojsko.
113 MNZS, Zbirka ustnih virov, Jože Ribnikar, videopričevanje, Kranj, 2005 (Monika Kokalj Kočevar).
114 Alojzij Žibert, "Vojaki po sili – zakaj? Odkrivajmo zaveso naše zgodovine," v: Nemška mobilizacija 

Slovencev v 2. svetovni vojni, 2. zbornik, ur. Ludvik Puklavec (Maribor, 1994), str. 90.
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vali ortopedske pripomočke in zdravstveno zaščito. Domov se je vrnilo okoli 
15.000 težkih invalidov.115 Od leta 1947 sta delovali tajni skupini za uveljavitev 
pravic nekdanjim prisilnim mobilizirancem v nemško vojsko. Predvsem so si 
prizadevali za priznanje, da so bili žrtve vojne in nasilja, za pravice za invalide 
in brezplačno zdravstveno oskrbo, pripomočke in socialno podporo za nespo-
sobne invalide.

Leta 1952 so bili na Gorenjskem in Štajerskem ustanovljeni odbori invali-
dov prisilno mobiliziranih v nemško vojsko. Leta 1953 je potekal popis padlih, 
pogrešanih in invalidov, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko. Ta 
popis so opravljale organizacije Rdečega križa.116

Še leta 1954 so popise nemških vojakov, invalidov, pripravljali organi notra-
nje uprave pa tudi republiški organi za zdravstvo in socialo in Rdeči križ. Jugo-
slovanska država ni bila naklonjena temu, da bi nekdanji vpoklicanci v nemško 
vojsko dobili kakršne koli podpore, zato so politiki zagovarjali stališče, "da se 
nemški vladi v nobenem primeru ne bo priznalo pravico do dajanja invalidskih 
podpor invalidom Wehrmachta – državljanom FLRJ".117

Leta 1991 so nekdanji nemški vojaki ustanovili Društvo mobiliziranih Slo-
vencev v nemško vojsko 1941–1945 s sedežem v Celju in Združenje mobili-
ziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko 1941–1945 s sedežem v Kranju in 
pozneje še več društev po Sloveniji, ki so se leta 1995 združili v Zvezo društev 
mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941–1945 .

6. novembra 1995 je bil sprejet Zakon o žrtvah vojnega nasilja, ki v svojem 
4. členu opredeljuje, da: 

… je žrtev vojnega nasilja po tem zakonu tudi oseba, ki je bila z aktom okupaci-
jskih oblasti prisilno mobilizirana (prisilni mobiliziranec) v redne vojaške enote 
okupatorja, razen če je pridobila častniški čin ali je bila pripadnik fašistične ozi-
roma nacistične stranke ali njunih enot.118

Z Zakonom o skladu za poplačilo vojne odškodnine žrtvam vojnega in 
povojnega nasilja so prisilni mobiliziranci dobili možnost za uveljavitev simbo-
lične odškodnine.119

Pravica do dosmrtne mesečne rente jim je bila priznana šele z dopolnitvijo 

115 Alojzij Žibert, "Prizadevanje za priznanje oskrbovalnin za invalide in druge vojne žrtve v ZR Nemčiji 
in Jugoslaviji od 1945 do leta 1991", v: 3. Posvet o nemški mobilizaciji v 2. svetovni vojni, 3. Zbornik 
referatov (Maribor, 1996), ur. Ludvik Puklavec, str. 30 (dalje: Žibert, "Prizadevanje").

116 Žibert, "Prizadevanje", str. 116. 
117 Prav tam, str. 131. 
118 Prav tam. 
119 Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (2001), http://www.pisrs.si/Pis.

web/pregledPredpisa?id=ZAKO962, VPOGLED: 1.6.2016. 
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16. člena Zakona o ŽVN, ki je bila v državnem zboru sprejeta 5. oktobra 2009.
Leta 2016 je od vseh društev in zveze prisilno mobiliziranih delovalo le 

še Združenje mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 1943–1945, ki je po 
podatkih iz leta 2012 štelo 929 članov, med njimi je vpisanih že veliko žena in 
potomcev prisilno vpoklicanih.120 

Monika Kokalj Kočevar

THE RETURN OF THE FORCIBLY MOBILISED IN THE GERMAN ARMY

SUMMARY

The purpose of this piece is to present the return of Slovenians that had been 
forcibly mobilised in the German army and it will be done on the example of 
the return of forcibly mobilised people from Gorenjska. The group of the for-
cibly mobilised was the biggest group amongst those actively involved in the 
events of World War Two. Those mobilised usually returned to their home in 
the first years following the war, although many returned even later and as late 
as in the middle of the fifties. The last noted returnee returned in 1956. The 
way home was truly long for some. The whole number of those forcibly mobi-
lised in Lower Styria, Gorenjska and Mežica valley in the German army is still 
not wholly determined therefore estimates range from 38.000 to 80.000. The 
reason is primarily the lack of preserved archive material, both inter-war and 
post-war. The author prepared a by name list of more than 11.000 people from 
Gorenjska and included in the piece several testimonies, where those mobili-
sed draw out the events on a personal level. Certain topics can be researched 
only in a narrow local level and connect them with the broader events. In the 
past locally limited studies were carried out. More than 10.000 of those mobi-
lised died on the front, and about 15.000 invalids also returned. The bases for 

120 MNZS, Zbirka osebnih predmetov in dokumentov, Društvo mobiliziranih Gorenjcev v nemško vojsko 
1943–1945, tekoči seznami.
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recruitment were the decrees about state work service, the German military law 
and citizenship. Slovenians were mostly a part of land armed forces and were 
included in varies fronts of World War Two. After capture and at the end of the 
war they were in a variety of prisoner of war camps. Most were taken captive 
on the eastern front and returned home through assembly point in Subotica in 
Vojvodina, while from the west they came from prisoner of war camps through 
many Slovenian repatriation bases. Members of other military formations were 
also returning such as the members of the 5th overseas partisan brigade whose 
core was comprised by former German soldiers who were mostly captured in 
the summer of 1944 in Normandy and were than brought to prisoner of war 
camps on the British Isles, and the 1st Yugoslav brigade established in the USSR 
the members of which were former German soldiers that were captured on the 
eastern front. Many Slovenians, after desertion, already during the war joined 
units of resistance across Europe and Slovenian partisan units, while some also 
joined the Home Guard or Chetniks. After the war the position of those mobili-
sed often depended on the opinions of local authorities, but were often called 
"Švaba" or "Švabski vojak". In the years following the war they were surveyed 
several times and various lists were made. Some, especially those from Soviet 
prisoner of war camps were being questioned until mid-sixties. The position 
of those forcibly mobilised in the German army was finally regulated in 1995 
when they were recognised as victims of war violence in the Law of victims of 
war violence. 
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Izvleček:
Članek temelji predvsem na arhivskem gradivu, ki daje vpogled v repatriacijo 
ukradenih in na silo odpeljanih otrok. To dejanje so izvršile nacistične oblasti 
med drugo svetovno vojno na teritoriju, ki ga je okupiral nemški okupator. 
Poudarek raziskave je namenjen predvsem repatriaciji omenjenih otrok v letih 
1946/1947, čeprav je repatriacija seveda potekala vse od konca vojne, a je to 
gradivo tisto, ki časovno determinira podroben pregled poteka repatriacije. Za 
leto 1945 tovrstnega gradiva ni bilo moč izslediti. Ker pa je sama repatriacija 
zgolj eno dejanje v časovno obsežnejšem postopku vključevanja največkrat 
tedaj žal že sirot v povojno družbo, je drugi del prispevka namenjen prav 
povojnemu reševanju pravnega statusa ukradenih otrok kot žrtev nacističnega 
nasilja na območju občin severovzhodne Slovenije in Gorenjske. Arhivsko 
gradivo tudi v tem pogledu iz obdobja sedemdesetih in osemdesetih let 
prejšnjega stoletja izkazuje potek intenzivnih razprav o zakonski ureditvi 
posebnih pravic ukradenim otrokom kot specifični kategoriji otrok, o čemer 
priča gradivo RK SZDL. 

Ključne besede: 
ukradeni otroci, okupacija, nemški okupator, repatriacija, Odbor ukradenih 
otrok
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Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 16 (2016), št. 2, str. 499–526, 99 cit., 6 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod

Izraz "ukradeni otroci" je prvi uporabil Stane Terčak v svoji knjigi z istim naslo-
vom.1 Gre za skupino mladoletnih otrok, ki so jih poleti 1942 nacisti odvzemali 
staršem v zbirnem taborišču (Deška okoliška šola) v Celju in odpeljali v tabori-
šča v nacistično Nemčijo na prisilno delo in prevzgojo. To so bili otroci borcev 
in aktivistov narodnoosvobodilne borbe (NOB) na Spodnjem Štajerskem in 
Gorenjskem v letih 1941/42. Ločevanje otrok od njihove matične družine je 
potekalo v skladu z navodili šefa nemške policije Heinricha Himmlerja z dne 
25. junija 1942,2 ki so bila del povelja o "pomiritvi" Spodnje Štajerske in Gorenj-
ske. K "pomiritvi" upornih pokrajin naj bi prispevalo strogo kaznovanje vseh 
tistih, ki so se "pregrešili zoper Rajh". Posledica tega je bila ločitev in uničenje 
številnih družin. Starši so bili predvideni za uničenje, otroci, mlajši od 18 let pa, 
po predhodni rasni ocenitvi, za prevzgojo v nemškem rajhu. 

Rasni preiskovalec August Rödl je že 25. julija 1942 začel na Gorenjskem 
preiskovati družine v taborišču Šentvid nad Ljubljano.3 12. avgusta 1942 so se 
na Bledu v navzočnosti predstavnice društva "Lebensborn" iz Münchna spora-
zumeli, da bodo otroke takoj poslali v Nemčijo preko Repatriacijskega urada 
za etnične Nemce (Volksdeutsche Mittelstelle − VoMi)4 in od tam tiste z rasno 
oceno I in II ter stare od pol leta do 12 let društvu "Lebensborn". Toda do sredi-
ne septembra 1942 jih iz taborišča Šentvid nad Ljubljano še niso odpeljali. Kot 
je poudaril zgodovinar Tone Ferenc, kasneje izvemo, da je omenjeno društvo 
lahko sprejelo le otroke do tretjega leta starosti. Končno so se iz še nepojasnje-

1 Stane Terčak, Ukradeni otroci (Ljubljana, 1962) (dalje: Terčak, Ukradeni otroci).
2 Osnova za enega najhujših genocidov med drugo svetovno vojno v Srednji Evropi je bilo Himmlerjevo 

zaupno "Navodilo za izvedbo akcije proti partizanom in drugim banditom na Gorenjskem in 
Spodnjem Štajerskem", izdano 25. junija 1942 (op. avtorjev).

3 Tone Ferenc, "Nacistični cilj: uničenje slovenskega naroda: Ob smrtnih žrtvah "ukradeni otroci" naj-
huje prizadeta skupina nacističnega nasilja", v: Taboriščniki ukradeni otroci: 60 letnica nacističnega 
genocida, ur. Društvo taboriščnikov ukradenih otrok Slovenije (Celje, 2002), str. 31 (dalje: Ferenc, 
"Nacistični cilj: uničenje slovenskega naroda").

4 Urad je vodil registracijo etničnih Nemcev, izvrševal je njihovo evakuacijo s transporti in jih podrobno 
seznanjal z nacistično ideologijo. Sodeloval je pri izgonu Slovencev in pripadnikov drugih narodno-
sti. Izvrševal je zaplembe in mobilizacijo Nemcem sovražnih oseb v nemško vojsko ter ugrabljal tuje 
otroke. Predstojnik tega urada je bil od leta 1937 Werner Lorenz, ki je bil obsojen zaradi nasilnega 
ugrabljanja tujih otrok na VIII. sodnem procesu pred ameriškim vojaškim sodiščem v Nürnbergu. 
(Terčak, Ukradeni otroci, str. 35).
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nih vzrokov odrekli ločitvi otrok od staršev.5 So pa nacisti do takrat v juliju in 
avgustu 1942 odpeljali iz Gorenjske v taborišča VoMi 7 transportov sorodnikov 
partizanov in ubitih talcev ter prebivalcev požganih vasi.6

Tako se je Himmlerjev ukaz o ločevanju otrok od staršev omejil na dve akci-
ji na Spodnjem Štajerskem. Prvi val aretacij zavednih družin in njihovih otrok 
je potekal od 3. do 7. avgusta 1942, drugi val pa 15. avgusta 1942. Do 6. avgusta 
so v celjsko zbirno taborišče (Deška okoliška šola v Celju), ki ga je vodil pod-

5 Ferenc, "Nacistični cilj: uničenje slovenskega naroda", str. 31. Iz dokumenta višjega SS in policijskega 
vodje v obrambnem okrožju XVIII, kamor sta sodili tudi Spodnja Štajerska in Koroška (Gorenjska), 
z dne 14. septembra 1942 je razvidno, da do tega datuma iz Gorenjske še ni odšel noben transport, 
zaradi česar so bila zbirna taborišča zajetih močno prenapolnjena in izvor različnih kužnih bole-
zni. Iz Spodnje Štajerske so bili otroci že transportirani v taborišče Frohnleiten. Zaradi tega je višji 
SS in policijski vodja v obrambnem okrožju XVIII predlagal, da se pošlje pooblaščeni zastopnik iz 
Berlina na Bled z namenom, da tam še enkrat v dogovoru z višjim SS in policijskim vodjem Alpenland 
(SS-Sturmbahnführer Obersteiner) in pristojnimi organi varnostne policije ter Lebensborna dokonč-
no rešijo vprašanje transporta (Terčak, Ukradeni otroci, str. 88−89). Med otroke, ki naj bi jih po memo-
randumu za SS-majorja Brücknerja z dne 10. 2. 1943 bilo približno 600, je potrebno prišteti še otroke 
iz Gorenjske, vendar je bilo njihovo število manjše (Terčak, Ukradeni otroci, str. 101−102). Po pri-
čevanju ukradenih otrok, naj bi leta 1943 pripeljali v Selingenporten tudi nekaj otrok iz Gorenjske, 
čeprav so bili Gorenjci v svojih taboriščih. Iz seznama, ki zajema 111 otrok, je za taborišče Saldenburg 
razvidno, da je bilo pripeljano tudi nekaj deklet iz okolice Kamnika (Terčak, Ukradeni otroci, str. 102). 
V drugih otroških taboriščih, kjer so bili otroci iz okupirane Spodnje Štajerske, otrok iz Gorenjske ni 
moč zaslediti oziroma se jih ostali otroci ne spominjajo (Terčak, Ukradeni otroci, str. 103).

6 Ferenc, "Nacistični cilj: uničenje slovenskega naroda", str. 31.

Apel žena in otrok na dvorišču okoliške šole v Celju (www.rtvslo.si ) 
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poročnik Zwickler – pripadnik enot SS, pripeljali približno 1260 oseb, od tega 
naj bi jih po preverjanju izpustili približno 293. Materam so v noči na 10. avgust 
nasilno odvzeli otroke, njih pa poslali v uničevalno taborišče Auschwitz. Očete 
so večinoma postrelili kot talce ali pa prav tako poslali v uničevalno taborišče.7 

Drugo, podobno akcijo, a v manjšem obsegu, so nacisti izvedli sredi avgu-
sta 1942. V teh dveh avgustovskih akcijah naj bi nasilno odvzeli približno 600 
otrok, ki so bili po rasnem pregledu poslani v prehodno taborišče Frohnleiten 
pri Gradcu.8 Mlajši so bili poslani v domove "Lebensborna",9 starejši pa v poseb-
na taborišča za prevzgojo, ki so bila neke vrste koncentracijska taborišča za 
mladino. V taboriščne kartoteke so otroke vpisali kot "Elternlos", otroci brez 
staršev.10

Sledile so še štiri nacistične akcije, in sicer 3. oktobra in 7. novembra 1942 

7 Dne 15. avgusta 1942 je nemški okupator v Celju ustrelili 100 talcev, med njimi 15 žensk. (Baza žrtev 
Inštituta za novejšo zgodovino (INZ) Ljubljana z dne 18. marca 2016. Baza žrtev INZ ne vodi evidence 
preživelih ukradenih otrok. So pa v bazi evidentirani ubiti svojci omenjenih otrok, pri čemer pri vseh 
ubitih osebah iz vira ni razvidna usoda njihovih otrok. Opremo se lahko le na tiste vire, iz katerih 
je eksplicitno razvidno, da so ubiti res svojci ukradenih otrok. Takšen vir je poleg pionirskega dela 
Staneta Terčaka Ukradeni otroci npr. knjiga Stanislave Završnik Preveč je bilo solza. V bazi INZ je 146 
umrlih svojcev ukradenih otrok, ki so navedeni v omenjeni knjigi. Pomemben vir pri evidentiranju 
žrtev je bilo tudi delo Milana Ževarta Poslovilna pisma žrtev za svobodo, v katerem je navedenih tudi 
šest družin, katerih otroci so bili ukradeni. Gre za družine Kačič, Strmšek, Strožer, Žvanut, Černič in 
Fras. Izpostavili bi družino Kačič, ki je v celoti postala žrtev nemškega okupatorja. Bertica, rojena leta 
1941 v Hrastniku, je bila ločena od staršev in je umrla 7. maja 1943 v otroškem taborišču Regensburg. 
Mama Berta je umrla oktobra 1942 v Auschwitzu, oče Franc pa je bil 15. avgusta 1942 ustreljen kot 
talec v Celju (Dunja Dobaja, "Usode ukradenih otrok in njihovih svojcev", Svobodna misel XIX, št. 6 
(2010): str. 23 (dalje: Dobaja, "Usode ukradenih otrok in njihovih svojcev")).

8 Otroci so bili najprej rasno pregledani, nato odpeljani v taborišče Frohnleiten. Vsak otrok je imel 
osebni list. V prvem delu osebne pole, ki je vseboval otrokove rojstne podatke, je bila naknadno pripi-
sana številka. Ta številka je označevala otrokovo rasno razporeditev po rasnem preiskovalcu. Otroke, 
ki so dobili po rasnem preiskovalcu številki I in II, naj bi v taborišču Frohnleiten prevzela organi-
zacija Lebensborn v svoje posebne domove, ostale otroke pa organizacija VoMi, ki jih je vzgajala v 
svojih otroških taboriščih (Terčak, Ukradeni otroci, str. 90). Po pričevanju ukradenih otrok, so bili 
otroci rasno pregledani tudi v taborišču Frohnleiten (Janko Kostnapfel, "Pretresljivi kriki mater", v: 
Taboriščniki ukradeni otroci: 60 letnica nacističnega genocida, ur. Društvo taboriščnikov ukradenih 
otrok Slovenije (Celje, 2002), str. 48 (dalje: Kostnapfel, "Pretresljivi kriki mater")).

9 Za dojenčke je bila zadolžena organizacija Lebensborn, katere osnovni namen je bil poleg vodenja 
ustanov za prevzgojo "rasno čistih otrok" drugih narodnosti, tudi skrb za čistost arijske rase in pospe-
ševanje rojstva nemških otrok. Pravo identiteto ukradenih dojenčkov so vseskozi skrbno varovali, 
zato se je za mnogimi izgubila vsaka sled in je bilo tudi po koncu vojne iskanje neuspešno (http://ook.
knjiznica-celje.si/zgodilo/otroci.htm (dostop 29. 3. 2016).

10 Ferenc, "Nacistični cilj: uničenje slovenskega naroda", str. 29−32. Frohnleiten pri Gradcu je bilo pre-
hodno taborišče, kamor so 10. avgusta 1942 iz celjskega zbirnega taborišča pripeljali prvo skupino 
otrok, aretiranih z družinami v prvem avgustovskem valu. Otroci so bili stari od 14 dni do 18 let. Dne 
20. avgusta so pripeljali naslednjo skupino otrok, ki je bila skupaj z družinami aretirana v drugem 
avgustovskem valu. Tu so otroci ostali do 18. septembra 1942, nato pa so jih poslali v posebna tabo-
rišča, in sicer: Eisenstein (Železna Ruda) v češkem protektoratu, Himmelberg pri Mettenu, Kastl pri 
Ambergu, Mainburg – Hallentau, Neustift pri Vilshofenu, Saldenburg pri Tittlingu, Seligenporten pri 
Neumarktu, Neumarkt pri Nürnbergu (Janez Štiglic, "Vsa taborišča slovenskih "ukradenih otrok", v: 
Taboriščniki ukradeni otroci: 60 letnica nacističnega genocida, ur. Društvo taboriščnikov ukradenih 
otrok Slovenije (Celje, 2002), str. 34−35).
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ter 10. marca in 9. junija 1943, vendar niso več ločevali otrok od staršev. Tako 
kot pred avgustom 1942 so jih tudi po njem pošiljali v taborišča VoMi v Nemčiji. 
Glavni državni varnostni urad v Berlinu je namreč 16. julija 1943 izdal odlok, po 
katerem so se akcije v taki obliki na Spodnjem Štajerskem ustavile. Konkretni 
razlogi za to niso jasni.11

Repatriacija ugrabljenih in na silo odpeljanih otrok

Nemški okupator je tudi sicer na območju nekdanje Jugoslavije brezobzirno 
ravnal z otroki staršev, ki so bili odpeljani v koncentracijska taborišča, zapore 
ali bili ustreljeni kot talci. Otroke je nastanil po zavodih v nemškem rajhu ali 
pa jih dal v oskrbo nemškim družinam. To zločinsko početje nacistov je imelo 

11 Zgodovinar Tone Ferenc predvideva, da so se tovrstne nacistične akcije ustavile celo na predlog iz 
Maribora in Gradca, ker so potrebovali delovno silo za gradnjo tovarne glinice in aluminija v Strnišču 
pri Ptuju in elektrarne na Mariborskem otoku. Za delo sposobne sorodnike partizanov in ubitih talcev, 
ki so jim priključili še za delo sposobne sorodnike ubežnikov iz nemške vojske, so odslej nameščali 
v taborišči pri obeh deloviščih (Ferenc, "Nacistični cilj: uničenje slovenskega naroda", str. 30). Ločitvi 
otrok od staršev naj bi nasprotovala organizacija VoMi. Prevladala naj bi zmernejša struja (Terčak, 
Ukradeni otroci, str. 98−99).

Aretirane družine na dvorišču okoliške šole v Celju (www.rtvslo.si ) 
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namen, in sicer raznarodovanje in s tem uničenje narodov.12 
Po osvoboditvi se je takoj pričel proces repatriacije. Poglavje se osredotoča 

na repatriacijo ukradenih in drugih nasilno odpeljanih slovenskih otrok v letih 
1946 in 1947, čeprav so se otroci vračali že v letu 1945, kar je razvidno iz priče-
vanja otrok.13 

Za leto 1946 in 1947 je namreč ohranjeno arhivsko gradivo iz fonda Rdeči 
križ Slovenije (RKS), Repatriacija otrok 1946/1947, ki daje nazoren vpogled v 
postopke pred izvedbo repatriacije, potek vračanja otrok, pri čemer kot pri-
mer predstavi potek vračanja otrok januarja in februarja 1947, in postopke 
po izvedbi repatriacije.14 Za leto 1945 ni bilo moč najti tovrstnega nazornega 
arhivskega gradiva. O poteku repatriacije v tem letu lahko sklepamo na podlagi 
drugih virov,15 ki sicer eksplicitno ne govorijo o ukradenih in nasilno odpelja-
nih otrocih, a lahko sklepamo, da je bila tudi ta skupina otrok zajeta v postopku 
repatriacije.

Pri Ministrstvu za socialno politiko Demokratične federativne Jugoslavije 
(DFJ) je bila ustanovljena Državna komisija za repatriacijo vojnih ujetnikov, 
prisilno odpeljanih delavcev, obsojencev in drugih, ki jih je okupator odpeljal iz 
Jugoslavije. Omenjena komisija je imela nalogo vzdrževanja stikov s pristojnimi 
oblastmi in ustanovami v tujini glede vrnitve repatriirancev.16

Štab omenjene komisije je oblikoval navodila o organizaciji dela in življe-
nja v zbirnih taboriščih v tujini ter transportov v domovino.17 V Sloveniji so po 
direktivah Državne komisije organizirali Štab za repatriacijo vojnih ujetnikov 
in internirancev za Slovenijo, ki je vodil repatriacijo vseh oseb, ki so se vračali 

12 Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 1752 Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok (ugrabljeni otroci) 
1946/1947, Repatriacija otrok iz Avstrije (Uporabljen je izraz iz vira. V obravnavanem času je bilo 
območje današnje Avstrije razdeljeno na britansko, francosko, ameriško in sovjetsko območje, ki jih 
je upravljala Zavezniška komisija za Avstrijo. Leta 1955 je z avstrijsko državno pogodbo s štirimi oku-
pacijskimi silami pridobila polno neodvisnost (op. avtorjev). Števila nasilno vzetih otrok z območja 
nekdanje Jugoslavije nismo zasledili. Alenka Kraigher-Gregorc je v radijski oddaji leta 1979, ki je bila 
namenjena problematiki ukradenih otrok z območja Spodnje Štajerske in Gorenjske, navedla, da je 
bilo vseh otrok, ki so jih nacisti nasilno preselili v nemški rajh nad 10.000 (Alenka Kraigher-Gregorc, 
Ukradeni otroci, 27. 11. 1979; vir posredoval dr. Jože Dežman (op. avtorjev)).

13 Časopis Ljudska pravica je takoj po vojni objavljal zgodbe ukradenih otrok oziroma nasilno vzetih 
otrok ("Otroci nam pišejo", Ljudska pravica: Glasilo Komunistične partije Slovenije, 2. 9. 1945, št. 113, 
str. 8). O vračanju ukradenih in drugih nasilno vzetih otrok v letu 1945 pripovedujejo tudi nekdanji 
ukradeni otroci. Navajam primer A. B., ki je bila v različnih mladinskih taboriščih in se avgusta 1945 
vrnila domov (Kostnapfel, "Pretresljivi kriki mater", str. 43−46). 

14 ARS, AS 1752 Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok (ugrabljeni otroci) 1946/1947.
15 Tatjana Čepič, "Oris poteka repatriacije v letu 1945", Kronika: časopis za slovensko krajevno zgo-

dovino 33, št. 2−3 (1985): str. 232−236 (dalje: Čepič, "Oris poteka repatriacije v letu 1945"); Metka 
Gombač, "Baza za repatriacijo Radovljica", Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 42, št. 3 
(1994): str. 77−80 (dalje: Gombač, "Baza za repatriacijo Radovljica").

16 Čepič, "Oris poteka repatriacije v letu 1945", str. 232.
17 Gombač, "Baza za repatriacijo Radovljica", str. 77.
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preko meja Slovenije na svoje domove.18

 Upoštevajoč arhivsko gradivo o repatriaciji otrok v letih 1946/1947,19 je 
repatriacijo za slovenske otroke izvajalo Ministrstvo za socialno skrbstvo Ljud-
ske republike Slovenije (LRS) po oddelku za repatriacijo, Rdeči križ Slovenije pa 
je pomagal s poizvedbami in preskrbo otrok. Sodeč iz arhivskega gradiva je bila 
vseskozi prisotna komunikacija in obveščanje med republiškimi in osrednjimi 
jugoslovanskimi državnimi organi, pristojnimi za postopek repatriacije.

Zvezo med UNRRINO misijo20 in domovino je vzdrževala Delegacija za 
repatriacijo DFJ na Dunaju.21 Jugoslovanska delegacija za repatriacijo na Duna-
ju je z UNRRINO misijo v povojni Avstriji22 iskala jugoslovanske preseljene otro-
ke, ugotavljala njihove podatke in poizvedovala za starši. UNRRINA misija je 
ustanovila poseben zbirni center v Leobnu.23 S pomočjo Jugoslovanskega Rde-
čega križa se je posrečilo najti večino staršev oziroma svojcev, če so starši umrli. 
Rdečemu križu Slovenije naj bi uspelo uspešno rešiti 80% poizvedb in sporočiti 
UNRRINI misiji naslove staršev oziroma svojcev in njihove prošnje, da se otroci 
vrnejo v domovino. V povojno, na zavezniška območja razdeljeno Avstrijo, so 
odpotovale tudi zastopnice Antifašistične fronte žensk (AFŽ),24 ki so pomagale 

18 Prav tam.
19 ARS, AS 1752 Rdeči križ, Repatriacija otrok (ugrabljeni otroci) 1946/1947.
20 Proti koncu druge svetovne vojne so se evropske države znašle pred vprašanjem, kako po koncu vojne 

organizirati vračanje preživelih žrtev nacističnega režima v domovino. Za uspešen skupen nastop pri 
tem humanitarnem delu so 9. novembra 1943 ustanovili centralno mednarodno telo UNRRA (United 
Nations Relief and Rehabilitations Administration) za koordiniranje repatriacije izgnanih oseb v 
Evropi za pomoč članicam Društva narodov. V teh dogovorih so za vse žrtve vojne, ki so se vračale v 
domovino, uporabljali tudi izraz "razseljene osebe" (displaced persons). Repatriacija je bila organizira-
na v skladu z resolucijo št. 10, ki je bila sprejeta na prvem zasedanju UNRRE v Atlantic Cityju. V skladu 
s to resolucijo so leta 1944 vlade Belgije, Francije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske in 
nekdanje Jugoslavije v Londonu podpisale večstranski dogovor, s katerim so zagotovile dobro orga-
nizacijo in hitro repatriacijo "izseljenih oseb", to je oseb, ki so bile zaradi vojnih dogodkov prisiljene 
bivati izven svojih držav in so se želeli vrniti domov (Ivica Žnidaršič, Nekaj o vojni škodi in pravicah: 
zgodovinska, pravna in humanitarna dejstva (Ljubljana, 1996), str. 98).

21 ARS, AS 1752 Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok (ugrabljeni otroci) 1946/1947, Repatriacija 
otrok iz Avstrije (Uporabljen izraz iz vira, ki ga je, kot rečeno, potrebno obravnavati z zadržkom (op. 
avtorjev). S pomočjo zveznega ministrstva za socialno politiko in sodelovanjem drugih vej oblasti, 
zlasti zunanjega ministrstva, so bila poslana v tujino tri jugoslovanska odposlanstva za repatriacijo 
z nalogo, da si prizadevajo zbrati Jugoslovane in jih čim prej poslati v domovino. Eno odposlanstvo 
je bilo poslano na Dunaj, kjer je bilo pri predstavnikih zavezniških oblasti sprejeto kot uradno pred-
stavništvo jugoslovanske države za vsa vprašanja repatriacije jugoslovanskih državljanov v povojni 
"Avstriji". Drugo odposlanstvo je bilo v Budimpešti za reševanje vprašanja repatriacije jugoslovan-
skih državljanov na Madžarskem, tretje pa v Parizu, kjer je skupaj z Rdečim križem in vojaškim odpo-
slanstvom v Parizu delovalo za repatriacijo Jugoslovanov v Nemčiji pod britansko-ameriško zasedbo 
("120.000 repatriirancev se je vrnilo v domovino", Ljudska pravica, 7. 6. 1945, št. 37, str. 2).

22 Avstrija je bila, kot rečeno, po vojni razdeljena na britansko, francosko, ameriško in sovjetsko obmo-
čje, ki jih je upravljala Zavezniška komisija za Avstrijo. Leta 1955 je z avstrijsko državno pogodbo s 
štirimi okupacijskimi silami pridobila polno neodvisnost (op. avtorjev).

23 Mesto v današnji avstrijski zvezni deželi Štajerski ob reki Muri (op. avtorjev).
24 AFŽ je bila ustanovljena leta 1942 v Bosanskem Petrovcu, Slovenska protifašistična ženska zveza je 

bila ustanovljena v Dobrniču leta 1943 (op. avtorjev).
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pri repatriaciji otrok.25

Med okrožnimi/okrajnimi/krajevnimi odbori Rdečega križa Slovenije 
(RKS) in vojno misijo Demokratične federativne Jugoslavije (DFJ),26 oddelek za 
repatriacijo na Dunaju je potekala intenzivna korespondenca, v kateri je vojna 
misija okrožne/okrajne/krajevne odbore RKS obveščala o najdenih otrocih, ki 
so bili nastanjeni v UNRRINEM zbirnem centru v Leobnu in naj bi bili po kon-
čanih formalnostih repatriirani v Jugoslavijo. Hkrati je pozvala, naj okrožni/
okrajni/krajevni odbori RKS sporočijo naslove svojcev, ki so poizvedovali za 
otroci.27 Vsi najdeni otroci niso bili sposobni za takojšnji transport, zaradi bole-
zni in izčrpanosti. V takšnem primeru so bili svojci s strani RK obveščeni, da bo 

25 ARS, AS 1752 Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok (ugrabljeni otroci) 1946/1947, Repatriacija 
otrok iz Avstrije (Uporabljen izraz iz vira; op. avtorjev).

26 Glej opombo 23.
27 ARS, AS 1752 Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok (ugrabljeni otroci) 1946/1947, Repatriacija 

otrok iz Avstrije (Uporabljen izraz iz vira; op. avtorjev). Vojna misija DFJ (v viru je zapis demokratska 
federativna Jugoslavija), oddelek za repatriacijo na Dunaju je tako npr. dne 12. avgusta 1946 Okrožni 
odbor RKS Maribor obvestila o najdbi petih otrok iz Maribora, starih od 11 do 15 let, ki so se nahajali 
v UNRRINEM taborišču (Uporabljen izraz iz vira; op. avtorjev) v Leobnu in naj bi bili po končanih 
formalnostih repatriirani v Jugoslavijo. Istega dne je vojna misija DFJ obvestila Okrajni odbor RKS na 
Ptuju o najdbi treh otrok z območja Ptuja, starih 12 in 14 let, Okrožni odbor RKS Celje o najdbi dečka 
iz Celja, starega 14 let in Krajevni odbor RKS Rogatec, da se nahaja iskani deček iz Rogatca, roj. leta 
1944 v UNRRINEM taborišču (Uporabljen izraz iz vira; op. avtorjev) v Leobnu.

Ukradeni otroci v enem izmed otroških taborišč (www.zkts-ms.si)  
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otrok repatriiran kasneje, ko bo za to sposoben.28

Najdeni otroci, zbrani v UNRRINEM zbirnem centru v Leobnu, so bili repa-
triirani v domovino samo ob dokazilu, da starši ali svojci živijo v Jugoslaviji. 
Zavezniške oblasti v nasprotnem primeru niso dovolile repatriacije.29 Starši 
oziroma sorodniki otrok (če starši vojne niso preživeli) so na poizvedovalni in 
informativni odsek RKS naslavljali prošnje za iskanje njihovih otrok. Ob uspe-
šni identifikaciji jih je RKS o tem obvestil in zahteval od njih, da pošljejo svoj 
točen naslov.30 Sezname najdenih otrok je poizvedovalnemu in informativne-
mu odseku RKS posredovala vojna misija DFJ, oddelek za repatriacijo. RKS je 
svojce otrok, katerih naslovi so mu bili znani, obvestil, ostale pa je iskal preko 

28 Prav tam. Takšen je tudi primer dečka, starega 13 let, za katerega je vojna misija DFJ, oddelek za 
repatriacijo, ugotovila, da se nahaja v umobolnici v Feldhofu pri Gradcu. RKS je o tem obvestil nje-
govo mater v Mariboru (ARS, AS 1752 Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok (ugrabljeni otroci) 
1946/1947, dokument z dne 12. 8. 1946, št. 6/46). V Feldhofu se je nahajalo nekaj slovenskih otrok. 
Poizvedovalni in informacijski odsek RKS je svojce o tem obvestil oziroma jih je poskušal najti. Vsi 
najdeni svojci niso pristali na vrnitev svojega otroka, z utemeljitvijo, da otroka ne morejo prevzeti 
v domačo oskrbo. Očitno so nekateri starši precenili, da ni v njihovi fizični in materialni moči, da bi 
otroka sprejeli v domačo oskrbo in so jo zato prepustili strokovnim službam (ARS AS 1752, Rdeči križ 
Slovenije, Repatriacija otrok 1946/1947, Dokument z dne 13. 11. 1946, št. 828 in Odgovor staršev 
glavnemu odboru RKS z dne 18. 11. 1946).

29 Prav tam. Dne 23. avgusta 1946 je sekretar šefa jugoslovanske delegacije za repatriacijo na Dunaju 
naslovil pismo na RKS, v katerem je poudaril, da je vojna misija, oddelek za repatriacijo, posredovala 
RKS dva seznama najdenih slovenskih otrok v Avstriji (Uporabljen izraz iz vira; op. avtorjev). Za neka-
tere izmed njih niso bili znani naslovi staršev ali sorodnikov, zato naj bi jih RKS čim prej priskrbel. V 
pismu je poudaril, da zavezniške oblasti ne dovolijo repatriacije brez pisne izjave staršev ali sorodni-
kov o pripravljenosti sprejeti otroka in njihov točni naslov. Izjava je morala biti sestavni del formularja 
otroka, ki je bil potreben v postopku repatriacije otroka. V primeru, da ni bilo moč dobiti omenje-
ne izjave, je bilo v formularju zabeleženo, da je otrok v Jugoslaviji nepoznan (ARS, AS 1752 Rdeči 
križ Slovenije, Repatriacija otrok (ugrabljeni otroci) 1946/1947, dokument z dne 23. 8. 1946 in tudi 
dokument z dne 11. 12. 1946, Pismo šefa delegacije za repatriacijo na Dunaju majorja Joža Počkarja 
slovenskemu RK). Komite za socialno skrbstvo pri vladi Federativne ljudske republike Jugoslavije 
(FLRJ) je v časopisju objavil obvestilo svojcem iskanih/najdenih jugoslovanskih otrok, v katerem jih 
je pozval, naj oddelku za repatriacijo Komiteja za socialno skrbstvo pri vladi FLRJ pošljejo natančne 
podatke o otroku, in sicer: ime in priimek, čas in kraj rojstva, okoliščine odvzema otroka staršem, v 
kateri državi se nahaja otrok (v primeru, da se ne ve, naj prosilci navedejo domnevo), ime, poklic in 
naslov prosilca in pisno zahtevo prosilcev, da se jim otroka izroči. Pisna zahteva je bila uporabljena 
kot dokument pri zahtevku za izročitev otroka in je morala biti napisana ločeno od drugih zahtevanih 
podatkov. Oddelek za repatriacijo Komiteja za socialno skrbstvo pri vladi FLRJ je poudaril, da so vsi 
navedeni točni podatki o otrocih pomembni zato, da bi lahko uspešno utemeljili zahtevo jugoslo-
vanske države po vračanju otrok in da bi bila repatriacija čim bolj uspešna (ARS AS 1752, Rdeči križ 
Slovenije, Repatriacija otrok 1946/1947, Izrezek iz dnevnega časopisja z naslovom Zbiranje podatkov 
o jugoslovanskih otrocih, ki jih je okupator odpeljal v Nemčijo in Avstrijo (Oba izraza uporabljena iz 
vira; op. avtorjev). Ni naveden naslov časopisa in datum (op. avtorjev)).

30 Prav tam. Pisma staršev najdenih otrok datirana z dne 27. 8. 1946, Maribor. V istem viru je zanimivo/
pretresljivo pismo matere iz Šoštanja z dne 2. 1. 1947 naslovljeno na Centralni odbor RKS v Ljubljani, 
v katerem slednjega sprašuje, ali je njen sin roj. leta 1941 v Šoštanju med tistimi, ki naj bi bili v kratkem 
repatriirani. Iz pisma je namreč razvidno, da je bil otrok 4. 8. 1942 interniran v "Umsiedlungslager 
Frohnleiten pri Grazu", nato odpeljan v drugo taborišče. Od takrat mati o njem ni imela nobenega 
glasu več. Ob zaključku pisma je zapisala: "Prosila vas bi še enkrat prav lepo, usmilite se me, ter mi 
takoj sporočite ako bo med njimi." Njen sin sodi v skupino, za katero je Stane Terčak uporabil izraz 
"ukradeni otroci".
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krajevnih odborov RK.31 Krajevni odbori RK so lahko tudi opomnili glavni 
odbor RKS, da so seznami iskanih otrok opremljeni s preskopimi podatki, da bi 
bilo moč najti svojce.32

Kljub različnim preprekam pri iskanju svojcev otrok so si oblasti na različ-
nih ravneh izjemno prizadevale uspešno opraviti poizvedbe in otroke vrniti v 
domovino.

Otroci se vračajo v domovino

Otroci so prihajali v Jugoslavijo preko Šentilja, kjer so jih od misije UNRRA 
prevzele jugoslovanske oblasti.33 V Šentilju so bili vsi otroci pogoščeni, nato so 
odpotovali v Maribor, kjer jim je v Mestnem mladinskem domu mladina pri-
redila sprejem s sporedom, pogostitvijo in darili. Tako naj bi se že ob vstopu v 
domovino manifestiralo tovarištvo, ki "preveva mladino Jugoslavije".34 Ko so se 
otroci vrnili v domove oziroma k sorodnikom, če sta starša umrla, so se poveza-
li z novim načinom življenja. Starši oziroma skrbniki so RKS potrdili povratek 
otroka, otroci pa so pisali zahvalna pisma vsem, ki so jim pomagali pri repatri-
aciji. Pisali so tudi otrokom, ki so še ostali v Leobnu, jih v pismih tolažili, da se 
bodo tudi oni kmalu vrnili v domovino, in posebno poudarjali topel sprejem ob 
povratku v domovino ter obilico hrane, ki so jo bili deležni v Šentilju, Mariboru 
in doma.35

31 Prav tam. Dokument z dne 12. 8. 1946, št. 12/46.
32 Prav tam. Okrožni odbor RKS Celje je glavni odbor RKS obvestil, da je v poslanem seznamu otrok pre-

malo podatkov, da bi bilo iskanje svojcev v njihovem okrožju uspešno. Navedeni naj bi bili vsaj rojstni 
kraji in letnica rojstva. Okrožni odbor RKS Celje je glavnemu odboru RKS priporočil objavo imen iska-
nih otrok v časopisu RK, ki naj bi izhajal v Beogradu (ARS AS 1752, Rdeči križ Slovenije, Repatriacija 
otrok 1946/1947, Dokument št. 1525 z dne 1. 9. 1946).

33 Prav tam, Repatriacija otrok iz Avstrije (Uporabljen izraz iz vira; op. avtorjev). Repatriirane otroke so v 
Šentilju in nato v Mariboru sprejeli predstavniki ljudske oblasti, AFŽ, sindikatov in RKS.

34 Prav tam.
35 Prav tam. Proces repatriacije je, po navedbah jugoslovanskih oblasti, oteževala "sovražna propa-

ganda", ki naj bi jo med jugoslovanskimi interniranci in drugimi jugoslovanskimi žrtvami nacizma, 
ki so se vračali v domovino, širili "sovražniki" nove jugoslovanske države. "Sovražna propaganda" 
je opozarjala vračajoče, da jih v domovini čaka preganjanje in pomanjkanje ("Naši interniranci in 
vojni ujetniki se vračajo iz Nemčije", Ljudska pravica, 29. 5. 1945, št. 29, str. 4). Vračanje v domovino 
so odklanjali tudi posamezni slovenski otroci, zato je Ministrstvo za socialno skrbstvo LRS pismeno 
opozorilo glavni odbor RKS, da so otroci v taborišču (Uporabljen izraz iz vira; op. avtorjev) UNNRE 
v Leobnu pod pritiskom sovražne propagande. Glavni odbor RKS je pozvalo, da spodbudi otroke, 
ki so se že vrnili iz "Avstrije", k pisanju pisem tistim otrokom, ki še niso bili repatriirani in so bili v 
taborišču v Leobnu. V pismih naj bi jim opisali svoje življenje v Jugoslaviji, kjer imajo možnost šola-
nja, dovolj hrane in druge možnosti, ki jih je nova jugoslovanska država nudila otrokom in mladini. 
Prav tako naj bi starši oziroma svojci otrok, ki še niso bili repatriirani, le-tem pisali pisma s pozivom 
za povratek. Pisma naj bi naslavljali na UNRRA Children Centre Leoben/British Zone/Austria in jih 
odpošiljali preko Ministrstva za socialno skrbstvo (ARS AS 1752, Rdeči križ Slovenije, Repatriacija 
otrok 1946/1947, Pisma otrokom v taborišču UNRRA pri Leobnu, 12. 2. 1947).
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Jugoslovanski delegaciji za repatriacijo na Dunaju so zahvalna pisma pisali 
tudi starši oziroma svojci vrnjenih otrok.36 

Repatriacija otrok dne 3. in 8. januarja 1947

O poteku repatriacije je Mestni ljudski odbor Maribor, socialno zdravstveni 
odsek, dne 11. januarja poročal Ministrstvu za socialno skrbstvo, oddelku za 
repatriacijo in oddelku za mladinsko skrbstvo.37 

Prvega dne so predstavniki ljudske oblasti od britanskih oblasti v Šentilju 
prevzeli 9 otrok iz zbirnega centra Leoben, od katerih je bilo 7 slovenskih in 2 
hrvaška otroka. Slovenski otroci so bili stari od 3 do 15 let. Prevzemu otrok je 
prisostvovala tudi predstavnica odseka za repatriacijo pri Ministrstvu za social-
no skrbstvo. Prevoz otrok iz Šentilja v Maribor so opravili z avtom DASPA38, za 
kar je Mestni ljudski odbor Maribor plačal 1.205,00 dinarjev.39 

Drugega dne repatriacije so predstavniki ljudske oblasti v Šentilju od bri-
tanskih oblasti prevzeli 49 otrok iz Leobna, in sicer 13 slovenskih in 36 hrvaških 
otrok. Slovenski otroci so bili stari od 7 do 18 let. V Šentilj so se predstavniki 
ljudske/republiške oblasti pripeljali z dvema večjima avtomobiloma, ki sta bila 
okrašena z zelenjem in zastavicami. Čeprav so bili z Jugoslovansko vojno dele-
gacijo za repatriacijo na Dunaju dogovorjeni za točno uro prevzema otrok, so 
predstavniki britanske oblasti zamujali in pripeljali otroke z dve in pol urno 
zamudo. Iz poročila je razvidno, da so zaradi tega nastali večji stroški prevoza, 
saj se je moral eden izmed avtomobilov vrniti in opraviti redno vožnjo na rela-
ciji Maribor−Murska Sobota, tako da je drugi avtomobil opravil dvojno vožnjo. 
Prevzemu otrok so prisostvovali tudi predstavnice AFŽ, predstavniki mladine, 
sindikatov, Tanjuga (Telegrafska Agencija Nova Jugoslavija) ter trije predstavni-
ki Ministrstva za socialno skrbstvo FLR (Federativne ljudske republike) Hrvaške 
iz Zagreba in zdravnica. Predstavnice AFŽ iz Šentilja so otroke postregle s čajem 
in toplim obrokom. Skupaj z otroki je prišla tudi Britanka, gospa Clok, pred-
stavnica UNRRA zbirnega centra Leoben. Šef jugoslovanske vojne delegacije za 
repatriacijo na Dunaju, major Počkaj, je predstavnike ljudske oblasti obvestil, 
da bo predstavnica UNRRE odšla z otroki v Zagreb in se kasneje vrnila v Ljublja-
no, kjer si bo ogledala domove za nastanitev otrok.

Vsi otroci so bili prepeljani iz Šentilja v Mestni mladinski dom v Mariboru, 

36 Prav tam, Zahvalna pisma.
37 Prav tam, Repatriacija otrok iz Avstrije (Uporabljen izraz iz vira; op. avtorjev) dne 3. in 8. 1. 1947.
38 Kratice ni bilo moč razjasniti (op. avtorjev).
39 ARS AS 1752, Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok 1946/1947, Repatriacija otrok iz Avstrije dne 3. 

in 8. 1. 1947.
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kjer je bil zanje predviden program, ki so ga pripravili mladinci. Zaradi večurne 
zamude repatriiranih otrok, so se mladinci razšli.

Iz poročila je razvidno, da so bili otroci ob prevzemu primerno oblečeni, 
vsak je imel s seboj paket z obleko in paket UNRRA s hrano. V mladinskem 
domu v Mariboru so otroci dobili večerjo, pozdravil jih je mladinec in jim izročil 
iz mavca narejen grb nove jugoslovanske države kot simbol svobode. Otrokom 
sta izrekli dobrodošlico še pionirka in predstavnica AFŽ. Vsi otroci so v domu 
tudi prenočili.

Hrvaški otroci so bili dne 9. januarja z vlakom odpeljani v Zagreb. V 

Otroško taborišče Eisenstein – češkoslovaški protektorat (danes Železna Ruda na Češkem) (Terčak, 
Ukradeni otroci, str. 111) 
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dokumentu je pripis, da je bil vagon ogrevan.40 Istega dne so slovenski otroci 
pred povratkom na svoje domove prejeli od socialnega zdravstvenega odse-
ka Mestnega ljudskega odbora Maribor posebno potrdilo, da so to repatriira-
ni otroci brez dokumentov in naj jim oblasti ne delajo težav. Otroci, ki so bili 
dovolj veliki za samostojno pot domov, so morali takoj sporočiti svoj prihod 
domov, katerega so morali potrditi tudi starši oziroma skrbniki. Mlajše otro-
ke so, kot rečeno, prevzeli starši oziroma skrbniki.41 Zahvalna pisma staršev/
sorodnikov, s katerimi so ti potrdili prevzem repatriiranih otrok, je Mestni ljud-
ski odbor Maribor, socialno zdravstveni odsek poslal Glavnemu odboru RKS, 
poizvedovalno-informacijskemu odseku s prošnjo, da pisma prepišejo za svojo 
uporabo in za potrebe Jugoslovanske vojne delegacije za repatriacijo na Duna-
ju, originalna pisma pa, glede na osebno prošnjo predstavnice UNRRA zbirne-
ga centra v Leobnu Britanke gospe Clok, dostavijo vodstvu zbirnega centra v 
Leobnu.42

Repatriacija otrok dne 18., 26., in 28. februarja 1947

Prvega dne, 18. februarja, je bil repatriiran le en hrvaški otrok, star 16 let, ki so ga 
od Britancev prevzele jugoslovanske oblasti. Omenjena repatriacija je zanimiva 
zato, ker bi moral biti omenjeni repatriiran že 8. januarja skupaj z drugimi hrva-
škimi otroki, a je pobegnil pod vplivom "sovražne propagande v Avstriji"43 proti 
novi jugoslovanski državi. Prišel je do ameriške okupacijske cone, kjer je bil are-
tiran ter izročen Britancem, ki so ga z vojaškim spremstvom predali na meji 
jugoslovanske strani. Dečka so odpeljali v mariborski mladinski dom, kjer je 
ostal do 28. februarja, ko je bil z ostalimi hrvaškimi repatriiranimi otroki odpe-
ljan v Zagreb.44 Iz vira ni razvidno, ali so bili otrokovi starši oziroma skrbniki že 
predhodno obveščeni o njegovih postopkih.

Dne 26. februarja je bilo repatriiranih 35 otrok, od tega 23 slovenskih, sta-
rih od 7 mesecev do 16 let. Otroci so prišli ob spremstvu predstavnice zbirnega 

40 Prav tam.
41 Prav tam. Iz spiska repatriiranih otrok z dne 3. 1. 1947 je razvidno, da so po otroke prišle matere in jih 

odpeljale domov, le en otrok je bil poslan v Dečji dom Turnišče pri Ptuju, saj ga mati ni mogla vzdr-
ževati. V: Prav tam, Spisek repatriiranih otrok iz Avstrije dne 3. jan. 1947. Iz spiska repatriiranih otrok 
z dne 8. 1. 1947 je razvidno, da so po otroke prišli starši oziroma sorodniki ali pa so bili sami pospre-
mljeni na vlak, ker so bili dovolj stari (ARS AS 1752, Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok 1946/1947, 
Spisek dne 8. 1. 1947 iz Avstrije (taborišče Leoben) repatriiranih slovenskih otrok).

42 Prav tam, Repatriacija otrok iz Avstrije, dokument z dne 11. 1. 1947, Maribor.
43 Prav tam. V viru se uporablja izraz "Avstrija", kar je, kot rečeno, potrebno smatrati z zadržkom glede na 

prisotnost več zavezniških con (op. avtorja).
44 Prav tam, Poročilo Mestnega ljudskega odbora v Mariboru, socialno zdravstveni odsek Ministrstvu za 

socialno skrbstvo, oddelek IV z dne 4. 3. 1947.
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centra UNRRA v Leobnu, gospe Dorit Kamil, in sicer ponovno s kar dvourno 
zamudo. V Šentilju je krajevni odbor RKS pogostil otroke s toplim čajem, kru-
hom z marmelado in jabolki. Nato so bili otroci odpeljani v mariborski mla-
dinski dom. Pred domom so se tudi slikali. Slike naj bi Mestni ljudski odbor v 
Mariboru, socialno zdravstveni odsek poslal Ministrstvu za socialno skrbstvo 
LRS, oddelek IV, to pa nadalje jugoslovanski delegaciji za repatriacijo na Dunaj 
in upravi zbirnega centra UNRRA v Leobnu.45

Gojenci mladinskega doma so repatriiranim otrokom pripravili sprejem 
in zapeli več partizanskih pesmi, predstavnik mladincev pa jih je pozdravil in 
jim podaril knjige. Tudi repatriirani otroci so zapeli nekaj partizanskih in naro-
dnih pesmi. Njihovo dobro razpoloženje naj bi bil znak, da se v domovini dobro 
počutijo.46

Dne 28. februarja so bili hrvaški repatriirani otroci ob spremstvu predstav-
nice zbirnega centra UNRRA v Leobnu z vlakom napoteni v Zagreb, slovenski 
otroci pa v večini izročeni staršem oziroma sorodnikom. Materi dveh otrok sta 
bili pozvani, naj prevzameta otroka, ker očitno tega dne nista prišli v Maribor. 
Pri enem otroku je pripis, da so podatki staršev neznani, pri čemer se postavlja 
vprašanje, kako je lahko prišlo do repatriacije, glede na to, da so morali starši 
oziroma svojci že predhodno potrditi pripravljenost za prejem otroka in nave-
sti svoj točen naslov.47 Postopek za vrnitev otroka je bil, kot je bilo že navedeno 
v prispevku, jasen in strog, zato je navedeni primer nerazumljiv. Podoben pripis 
je še pri enem izmed otrok, pri katerem je bila mati (nezakonska) sicer znana, 
ne pa tudi njeno bivališče.48 Pri otrokovem imenu je pripis, da bo otrok poslan 
v Dečji dom Turnišče.49

45 Prav tam. Fotografije so bile pomembne zaradi "propagande" (ARS AS 1752, Rdeči križ Slovenije, 
Repatriacija otrok 1946/1947, Dokument z dne 8. 3. 1947, št. 828).

46 Prav tam, Poročilo Mestnega ljudskega odbora v Mariboru, socialno zdravstveni odsek Ministrstvu za 
socialno skrbstvo, oddelek IV z dne 4. 3. 1947.

47 Mestni ljudski odbor Maribor, socialno zdravstveni odsek je dne 4. 3. 1947 pozval Glavni odbor RKS 
naj posreduje naslov matere otroka, glede na to, da je sprejemal prijave v Avstriji nahajajočih se otrok. 
Poizvedovalno-informacijski odsek RKS je Mestnemu ljudskemu odboru v Mariboru dne 8. 3. 1947 
sporočilo, da imajo zabeležen le kraj "Celje" in obljubilo, da bodo ime otroka objavljali po radiu (glede 
na to, da v tem obdobju večina ljudi še ni imela radia, še zlasti tisti, ki so se vrnili na porušene in izro-
pane domove, je ta navedba v viru nekoliko nejasna; op. avtorjev) in pozvali mater, da se zglasi (ARS 
AS 1752, Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok 1946/1947, Dokument z dne 4. 3. 1947, št. 222 in 
dokument z dne 8. 3. 1947, št. 828).

48 Prav tam, Seznam slovenskih otrok repatriiranih iz Avstrije dne 26. 2. 1947. Mestni ljudski odbor 
Maribor, socialno zdravstveni odsek je dne 4. 3. 1947 pozval Glavni odbor RKS naj posreduje podat-
ke o materi, glede na to, da je sprejemal prijave v "Avstriji" nahajajočih se otrok. Poizvedovalno-
informacijski odsek RKS je Mestnemu ljudskemu odboru v Mariboru posredovalo naslov matere in 
tudi očeta ter obljubilo, da bo ime otroka objavljalo po radiu in pozvalo starše, da se zglasijo (ARS AS 
1752, Rdeči križ Slovenije, Repatriacija otrok 1946/1947, Dokument z dne 4. 3. 1947, št. 222 in doku-
ment z dne 8. 3. 1947, št. 828).

49 Prav tam, Seznam slovenskih otrok repatriiranih iz Avstrije dne 26. 2. 1947.
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Iz poročila mariborskega Mestnega ljudskega odbora Ministrstvu za social-
no skrbstvo LRS o poteku repatriacije 26. februarja je razvidno, da je tega dne 
prišlo do določenih težav.50

Prosvetni odsek Mestnega ljudskega odbora Maribor glede na navodila pro-
svetnega ministrstva ni želelo dati na razpolago sob v mestnem mladinskem 
domu za nastanitev repatriiranih otrok. Šele po intervenciji Ministrstva za soci-
alno skrbstvo je bilo moč dobiti le prehodno sobo mladinskega doma, medtem 
ko so bile za repatriirane otroke dne 8. februarja na razpolago še druge, boljše 
sobe mladinskega doma.51 Razlog tovrstnega zapleta iz vira ni razviden, je pa 
presenetljiv, glede na to, da se je, upoštevajoč arhivske vire, poudarjal pomen 
dobrega počutja repatriiranih otrok po povratku v domovino.

Neprijetno presenečenje je doživela tudi predstavnica UNRRA, Dorit Kamil, 
ki je prišla skupaj z repatriiranimi otroki. Imela je pismeno priporočilo Jugo-
slovanske vojne misije, delegacije za repatriacijo na Dunaju, da se ji razkaže-
jo otroški domovi v Mariboru, Celju, Ljubljani in v drugih slovenskih krajih.52 
V Mariboru naj bi si ogledala Dečji dom pod Kalvarijo, dom bosanskih sirot v 
Slivnici in Dečji dom v Turnišču. Prišlo je do težav, saj notranji odsek Mestnega 
ljudskega odbora glede na navodila Ministrstva za notranje zadeve ni dovolil 
ogleda. Šele 27. februarja je Mestni ljudski odbor dobil dovoljenje, da se ji razka-
že le Dečji dom pod Kalvarijo. Mestni ljudski odbor, socialno zdravstveni odsek 
je zato pozval Ministrstvo za socialno skrbstvo, oddelek IV, da ima v podobnih 
primerih tukajšnji socialno zdravstveni odsek dovoljenje, da si osebe, poslane 
od jugoslovanske delegacije za repatriacijo na Dunaju, lahko ogledajo tamkaj-
šnje socialne ustanove.53 Tudi razlog tovrstnega zapleta iz vira ni razviden.

Dne 28. februarja je potekala nekoliko drugačna repatriacija kot ostale dni. 
Tega dne sta bili iz "Avstrije" repatriirani dve materi z otroki. Iz Šentilja sta bili 
prepeljani v Maribor, naslednjega dne pa v Zagreb oziroma slovenska mati/
vdova v Celje. Repatriacija se je izvršila brezhibno.54

Evalvacija repatriacije na osnovi rekonstrukcije

Povojna ljudska oblast je vseskozi poudarjala skrb za otroke, zlasti vojne siro-

50 Prav tam, Poročilo Mestnega ljudskega odbora v Mariboru, socialno zdravstveni odsek Ministrstvu za 
socialno skrbstvo, oddelek IV z dne 4. 3. 1947.

51 Prav tam.
52 Prav tam.
53 Prav tam.
54 Prav tam.
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te in nepreskrbljene otroke.55 V Federativni ljudski republiki Jugoslaviji naj bi 
bili položeni temelji nove socialne politike, ki ne temelji na slučajni milosti in 
dobrohotnosti posameznikov, kot naj bi bilo "v stari (Kraljevini) Jugoslaviji"56. 
Skrb za otroke je morala postati skrb celotne države in vsega naroda. V ta namen 
je zvezna vlada izdala vrsto odlokov o socialni zaščiti otrok in mladine.57 Pro-
blem je bil pomanjkanje finančnih sredstev za kritje vsaj približne oskrbe ome-
njenih otrok. Objekti "narodnih sovražnikov"58 so bili sicer dani na razpolago 
za namestitev otrok, a še zdaleč niso krili vseh potreb. Niso bili namreč dovolj le 
objekti, ampak je bilo potrebno poskrbeti tudi za primerno prehrano, oblačila 
otrok in druge potrebščine, kar je bilo spričo splošnega pomanjkanja po vojni 
oteženo. Zato so bili pozivi Ministrstva za socialno skrbstvo po čim večji anga-
žiranosti lokalnih oblasti in ljudi pri zbiranju materialnih sredstev.59 Nepreskr-
bljeni otroci so potrebovali domove in zavetišča, šolski otroci šolske kuhinje, 
slabotni in bolni dispanzerje, poliklinike, okrevališča in bolnišnice, predvsem 
pa veliko ljubezni in pozornosti, saj so vojne razmere pustile na njih preglobok 
pečat. Upoštevajoč članek v Ljudski pravici z dne 9. avgusta 1945 naj bi bilo v 
Jugoslaviji v času nastajanja članka 88.000 nepreskrbljenih otrok padlih borcev 
JA, ustreljenih talcev in ostalih žrtev fašističnega nasilja, 485.000 otrok, ki so 
med narodnoosvobodilno borbo izgubili oba starša in 658.000 otrok, katerih 
starši so vojno preživeli, a nimajo nobene možnosti, da bi otroke preživljali. To 
pomeni, da je bilo na skrbi države, jugoslovanskih narodnih oblasti in vsakega 
državljana Jugoslavije 1.231.000 otrok, ki so potrebovali najnujnejšo pomoč.60 

Po drugi svetovni vojni so pod okriljem partizanske borčevske organizaci-
je v Sloveniji skrbeli za "12.228 sirot do 15. starosti, od teh 7.769 otrok padlih 

55 Govor je seveda o otrocih staršev, ki so bili simpatizerji, sodelavci ali udeleženci NOG. Otroci poražen-
cev so bili deležni posebne obravnave, ki ni predmet tega prispevka, a je zanimiva tema za prihodnje 
prispevke (op. avtorjev). O diskriminaciji sirot pobitih pripadnikov protirevolucionarnega tabora 
nazorno pripoveduje naslov poročila: "Podatki o sirotah kompromitiranih staršev" z dne 31. 1. 1947, 
ki navaja 2.652 sirot (Jože Dežman, "Otroštva diskriminiranih otrok žrtev titoističnega terorja in tabu-
jev", v: Zgodovina otroštva, ur. Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Ljubljana, 2012), str. 655 (dalje: 
Dežman, "Otroštva diskriminiranih otrok")). 

56 Vso skrb posvetimo deci , Ljudska pravica, 9. 8. 1945, št. 92, str. 4.
57 Navedba primera: Na podlagi odlokov Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije z dne 19. 12. 

1944, Uradni list DFJ z dne 9. 2. 1945 o podeljevanju podpor nepreskrbljenim rodbinam, je ministrica 
za socialno politiko v Sloveniji, Vida Tomšič, v sporazumu z ministrom za finance, Alešem Beblerjem, 
predpisala navodila o postopanju pri podeljevanju začasnih podpor (Uradni list Slovenskega naro-
dno osvobodilnega sveta in narodne vlade Slovenije, 11. 7. 1945). Pregled nadaljnje zakonske zaščite 
otrok in mladine ni predmet prispevka (op. avtorjev).

58 Vso skrb posvetimo deci , Ljudska pravica, 9. 8. 1945, št. 92, str. 4.
59 Prav tam. V članku je prisotna kritika narodnim odborom in protifašističnim organizacijam, ki večkrat 

naj ne bi pokazali dovolj iniciative pri izkoriščanju vseh možnosti za pridobitev finančnih sredstev in 
s tem kvalitetnejše oskrbe otrok. Prav tako pa se ugotavljajo pomanjkljivosti pri pedagoško-vzgojnem 
delu z otroki. Otroci naj bi bili ponekod deležni premajhne pozornosti in ljubezni.

60 Prav tam.
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borcev in 4.533 otrok žrtev fašističnega nasilja pod 15 let starosti in 950 otrok 
brez staršev".61 Seštevek podatkov pokaže, da se ne skladajo in jih bo potrebno 

61 Dežman, "Otroštva diskriminiranih otrok", str. 655. Podatki povzeti po 50 let delovanja Zveze zdru-
ženj borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije (Ljubljana, 1998).

Taborišča sloven-
skih ukradenih otrok 
(Taboriščniki ukrad-
eni otroci: 60 letnica 
nacističnega geno-
cida (Celje, 2002), 
str. 6) 
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v prihodnje natančno preučiti, lahko pa sklepamo, da je bilo mladoletnih sirot 
na partizanski strani precej več kot 13.000.62

Januarja 1978 je Odbor ukradenih otrok oddal Republiškemu komiteju za 
vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov anketo, ki je zajela 400 oseb/ukra-
denih otrok (vseh je bilo med vojno okoli 600).63 Od oseb, zajetih v anketo, se 
jih je 329 vrnilo v domovino leta 1945, 39 leta 1944, 17 v letu 1943 in eden že 
leta 1942.64 Vračanje posameznih otrok je bilo očitno možno že med vojno, in 
sicer na podlagi prošnje na nemške oblasti. V virih nam sicer ni uspelo zasle-
diti prošnje, izid katere bi bila uspešna vrnitev otroka domačim že med vojno, 
navajamo pa primer prošnje za vrnitev otroka že med vojno, ki so jo nemške 
okupacijske oblasti sicer pozitivno rešile, a ni bilo moč najti otroka. Takšna 
usoda je doletela Marijo Zorko, rojeno 17. junija 1942 v Poljčanah. Za deklico 
se je izgubila sled.65

Omenjena anketa Odbora ukradenih otrok iz leta 1978 vsebuje tudi podat-
ke o starših anketiranih oseb: 400 ukradenim otrokom je bilo od nemškega 
okupatorja ubitih 257 očetov, 35 očetov je padlo v partizanih ali so umrli v 
taboriščih, 120 mater je bilo ustreljenih kot talk, 114 mater je umrlo v taborišču 
Auschwitz, ubitih je bilo še 169 bratov in 70 sester. Ostali sorodniki, ki so bili 
tudi žrtve okupatorja, niso zajeti. Preživelo je 19 očetov in 89 mater. Večina pre-
živelih staršev je po vojni zaradi njenih posledic kmalu preminila.66

62 Prav tam. Avtor navaja Poročilo o "otrocih borcev JA in žrtev fašističnega terorja" z dne 20. 12. 1946, ki 
navaja 13.511 sirot (prav tam). 

63 ARS AS 537, RK SZDL, t. e. 784 (253), Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških inva-
lidov, Zveza združenj borcev NOV Celje, Odbor ukradenih otrok, 26. 12. 1979, Pismo predsedniku 
Titu. Vir navaja, da je anketa zajela 400 še živečih ukradenih otrok. Nekateri se niso vrnili v domovino, 
ker jih ni bilo moč izslediti, nekateri so zaradi pomanjkanja in bolezni umrli v mladinskih taboriščih, 
nekateri so umrli po vojni zaradi slabega zdravja, nekateri so storili samomor zaradi psihičnih in fizič-
nih naporov, ki jim jih je prizadejal okupator (op. avtorjev).

64 "Rezultati ankete, izvedene med ukradenimi otroci", v: Taboriščniki ukradeni otroci: 60 letnica naci-
stičnega genocida, ur. Društvo taboriščnikov ukradenih otrok Slovenije (Celje, 2002), str. 153. Seštevek 
navedenih števil ne ustreza številu 400, ampak 386, pri čemer iz vira ni razviden razlog, zakaj je temu 
tako (op. avtorjev). Kljub temu pa navedena števila nudijo vpogled v problematiko vračanja otrok v 
domovino.

65 Dobaja, "Usode ukradenih otrok in njihovih svojcev", str. 23: Oče Franc je bil 15. 8. 1942 v Celju ustre-
ljen kot talec, mati Berta pa poslana v Auschwitz in nato premeščena v Gleiwitz ter Ilsenburg. Tu je 
bila do 5. 1. 1944. Po vrnitvi je na Gestapo v Mariboru vložila prošnjo za vrnitev otroka. Prošnja ji je bila 
odobrena. Otrok naj bi se nahajal v otroškem domu organizacije Lebensborn Sonnenwiese. Istočasno 
je prejela od "Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle Amt XI-Lagerführung Berlin W 35" obvestilo, da 
je bil omenjenemu otroškemu domu poslan nalog za izročitev otroka. Toda iz omenjenega doma 
so sporočili, da deklice Marije ni tam in da se mora mati obrniti na centralno upravo organizacije 
Lebensborn. Od tam mati ni prejela nikakršnega odgovora in svoje deklice ni našla.

66 ARS AS 537, RK SZDL, t. e. 784 (253), Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali-
dov, Zveza združenj borcev NOV Celje, Odbor ukradenih otrok, 26. 12. 1979, Pismo predsedniku Titu.



517

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Povojno zakonsko urejanje statusa nekdanjim ukradenim otrokom

Osnovi vir poglavja je gradivo, zbrano v fondu RK SZDL (Republiški komite 
Socialistične zveze delovnega ljudstva) in zajema obdobje od začetka sedem-
desetih let do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so na različnih 
republiških nivojih potekali intenzivni razgovori o zahtevah odbora nekdanjih 
ukradenih otrok po obravnavi te skupine otrok glede socialno-zdravstvenih 
pravic enako kot borce NOB pred 9. septembrom 1943. Gradivo se torej nana-
ša le na skupino otrok, ki je bila v dveh avgustovskih valih leta 1942 v zbirnem 
taborišču v Celju nasilno ločena od svojih staršev in poslana na prevzgojo v 
Nemčijo. To skupino otrok je Stane Terčak v svoji knjigi na to temo poimenoval 
"ukradeni otroci".

Povojno urejanje socialno-zdravstvenega varstva civilnih žrtev vojne

Civilne žrtve vojne so posebna kategorija, katere status so v obravnavanem 
obdobju urejali posebni republiški zakoni o žrtvah fašističnega nasilja. Pozne-
je je republiška zakonodaja SR (Socialistične republike) Slovenije vključila v 
to kategorijo tudi osebe, ki so bile prizadete zaradi vojnih dogodkov, bombar-
diranja ter vojnega materiala in razstreliva.67 Prizadevanja za pravno ureditev 
socialnega in zdravstvenega varstva civilnih žrtev vojne segajo v Sloveniji že v 
leto 1945, ko je odlok NKOJ (Nacionalni komite osvoboditve Jugoslavije) ure-
dil začasne denarne podpore nepreskrbljenim družinam borcev NOV in POJ 
(Narodnoosvobodilne vojne in partizanskih odredov Jugoslavije) ter padlim 
borcem NOV in POJ, invalidov NOV in njihovim družinam, kakor tudi druži-
nam žrtev fašističnega terorja.68 Uredba o razveljavitvi odloka69 je izpopolnila 
varstvo tako, da so imele žrtve fašističnega terorja in njihove družine pravico do 
stalne državne podpore, katere obseg in pogoje so določile republike s svojimi 
predpisi. Na podlagi tega je SR Slovenija izdala uredbo o podeljevanju denarnih 
podpor žrtvam fašističnega nasilja in njihovim družinam,70 s katero je opre-
delila pravico do državne podpore in določila njeno višino. Zaradi ustavnih 
uskladitev v letu 1963 je bila uredba spremenjena v Zakon o družbeni denarni 
pomoči žrtvam fašističnega nasilja in njihovim družinam,71 ki je prenesel pra-

67 ARS AS 537, RK SZDL, t. e. 784 (253), Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali-
dov.

68 Uradni list (UL) DFJ št. 3 z dne 9. februarja 1945.
69 UL FLRJ št. 58/52.
70 UL LRS št. 11/53.
71 UL SRS št. 11/65.
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vico do ugotavljanja pogojev za določanje višine podpore in do zagotavljanja 
sredstev iz mestnih in okrajnih ljudskih odborov na občinske skupščine.72

Vzporedno z reševanjem varstva žrtev fašističnega nasilja je nastajal pro-
blem civilnih žrtev vojne in žrtev vojnega materiala, zlasti z vključevanjem pro-
blemov slepih žrtev vojne in vojnega materiala, ki so si prizadevale za priznanje 
statusa vojaških vojnih invalidov. Za rešitev odprtih vprašanj na tem področju 
je SR Slovenija sprejela Zakon o varstvu nekaterih kategorij žrtev fašistične-
ga nasilja, civilnih žrtev vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih 
članov (UL SRS št. 37/68) in omenjeni zakon leta 1971 dopolnila (UL SRS št. 
51/71).73 Sklepali so, da se nekdanji ukradeni otroci nekako niso videli v obsto-
ječi zakonodaji, ki je obravnavala pravni status žrtev fašističnega nasilja. Izha-
jali so iz stališča, da so glavne posledice, ki so prizadele vso skupino ukrade-
nih otrok, v tem, da so po vrnitvi v domovino odraščali brez nege in spodbude 
staršev, da so jim taborišča in prisilno delo ter pomanjkanje hrane povzročili 
psihične in fizične motnje v razvoju, podhranjenost in bolezni, ki so se priče-
le izražati zlasti v zrelejših letih, ter da so bili stigmatizirani v družbi in okolju. 

72 ARS AS 537, RK SZDL, t. e. 784 (253), Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali-
dov.

73 Prav tam.

Otroško taborišče Himmelberg (Terčak, Ukradeni otroci, str. 109)
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Povojno pomanjkanje v domovini, zlasti pa odsotnost vseh tistih spodbud, ki 
jih je družba lahko omogočila mladini šele kasneje, naj bi prizadeli zlasti to sku-
pino oseb, ki zaradi pomanjkanja sredstev in štipendij tudi ni mogla poklicno 
napredovati tako, kot bi sicer lahko v normalno urejenih družinah in ob pomo-
či družbe. Medvojni napor teh otrok je pustil na njih tudi psihične posledice in 
je pomembno oviral njihov razvoj. Prezgodaj so se postarali, bili živčno razrvani 
in obremenjeni s številnimi boleznimi.74 Omenjena anketa Odbora ukradenih 
otrok iz leta 1978 je pokazala, da je od 400 anketiranih oseb 66 ali 16,5% odgo-
vorilo, da so zdravi, 281 ali 70% pa, da so bolni, drugi na to vprašanje niso želeli 
odgovoriti. Med boleznimi so prevladovale bolezni živčnega izvora.75

Pripadniki skupine ukradenih otrok so se povezali in leta 1972 v Celju ime-
novali Odbor ukradenih otrok, pokroviteljstvo pa je prevzel Občinski odbor 
ZZB NOV (Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne) Celje. Odbor je 
na svoji ustanovni seji sprejel program dela. V programu je bila vnesena tudi 
zahteva, da se nekdanjim ukradenim otrokom kot neposrednim udeležencem 
v NOV priznajo vse tiste pravice, ki so jih bili deležni borci pred 9. septembrom 
1943.76 Na sestanku dne 12. aprila 1977 v prostorih Centralnega komiteja ZKS 
(Zveza komunistov Slovenije) v Ljubljani je bilo sklenjeno, da se zahtevam 
Odbora ukradenih otrok s sedežem v Celju ugodi in reši z novim Zakonom o 
pokojninsko-invalidskem zavarovanju, ki naj bi bil sprejet v letu 1978.77 

Na sestanku delegatov za prosveto in kulturo 6. volilnega okoliša s sedežem 
v Celju sta bili dne 23. septembra 1977 skupščini SR Slovenije na predlog skupi-
ne delegatov postavljeni dve vprašanji in en predlog:

1.  Zakaj osnutek predloga zakona do tega datuma še ni posredovan v 
javno razpravo?

2. Kdaj bo osnutek tega predloga zakona pripravljen za javno razpravo?
3.  Predlog, da se zakon o priznanju statusa borca nekdanjim "ukradenim 

74 Prav tam, Odbor ukradenih otrok – OO ZZB NOV Celje. Problematika ukradenih otrok iz leta 1942 
na Štajerskem – prošnja za stališča RK SZDL, 23. 12. 1982. Konec sedemdesetih let dvajsetega stoletja 
je Republiški komite za vprašanje borcev in vojnih invalidov SRS izvedel anketo med še 400 živečimi 
nekdanjimi ukradenimi otroki, ki je pokazala sledečo statistiko: 400 ukradenim otrokom je bilo ubitih 
257 očetov, 35 očetov je padlo v partizanih ali so bili ubiti v taboriščih, 120 mater je bilo ustreljenih 
kot talke in 114 mater je bilo ubitih v taborišču Auschwitz. Ubitih pa je bilo še 169 bratov in 70 sester. 
V večini primerov so bile žrtve tudi med ostalim sorodstvom (stari starši, tete, strici itd.), a številk v viru 
ni. Preživelo je 19 očetov in 89 mater (Isti vir, Pismo Odbora ukradenih otrok predsedniku Jugoslavije 
Josipu Brozu-Titu z dne 26. 12. 1979).

75 Alenka Kraigher-Gregorc, "Ukradeni otroci: poročilo o rezultatih ankete med ukradenimi otroci", 
Borec: Revija za zgodovino, literaturo in antropologijo 51, št. 577/578 (1999): str. 125 (dalje: Kraigher-
Gregorc, "Ukradeni otroci: poročilo o rezultatih ankete med ukradenimi otroci"). Skeniran članek 
posredoval dr. Jože Dežman.

76 ARS AS 537, RK SZDL, t. e. 784 (253), Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali-
dov, Zakonska ureditev statusa "borca" nekdanjim ukradenim otrokom, prejeto 6. 10. 1977. 

77 Prav tam.
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otrokom" sprejme še pred potekom mandatne dobe tedanjih zborov 
Skupščine Socialistične republike Slovenije.78

Sledil je odgovor Izvršnega sveta skupščine SRS, da skupščina ni pristojna 
za sprejemanje Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bi ure-
jal statusne – temeljne pravice borcev, ker naj bi bila po ustavi SFRJ (Sociali-
stične federativne republike Jugoslavije) za to pristojna Skupščina SFRJ.79 Zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije Zakona o priznanju statusa borca nekda-
njim ukradenim otrokom ni mogel predložiti v javno razpravo oziroma spre-
jemanje Skupščini SR Slovenije. Republiški komite za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov pa naj bi z namenom nadaljnjega urejanja omenjenih vpra-
šanj sodeloval na bližnjem sestanku Odbora ukradenih otrok v Celju, in sicer 
zaradi potrebnega dodatnega informiranja kot tudi zaradi izvedbe nadaljnjih 
medsebojno usklajenih akcij.80 Že aprila 1977 se je na Centralnem komiteju 
Zveze komunistov Slovenije razpravljalo o predlogih za ureditev statusa ukra-
denih otrok.81 Omenjenega vprašanja naj bi se lotila posebna delovna skupina, 
ki bi jo sestavljali predstavniki Odbora ukradenih otrok, Republiškega komiteja 
za vprašanja borcev NOB in vojnih invalidov, komisije Skupščine SR Slovenije 
za vprašanja borcev NOB in predstavniki Republiškega odbora Zveze združenj 
borcev NOB Slovenije. Delovna skupina se je sestala septembra 1977 in skleni-
la, da bi bilo potrebno zbrati in obdelati določene podatke o tej skupini ukra-
denih otrok. Dogovorili so se za izvedbo ankete med ukradenimi otroki, ki jo je 
pripravil njihov odbor decembra 1977 oziroma januarja 1978. V anketi je bilo 
zajetih 400 oseb.82

Nadaljnji pregled arhivskega gradiva pokaže, da si sledi vrsta sestankov, 
kar je mogoče označiti kot prelaganje odgovornosti ter ustvarjanja časovnega 
zamika, med odborom ukradenih otrok in republiškimi oblastmi. V prizadeva-
njih za priznanje statusa ukradenih otrok so odbor na vseh republiških foru-
mih razumeli in podprli, tako na CK (Centralni komite) ZKS kot na RK SZDL. 
Na sestankih so bili navzoči tudi Lidija Šentjurc, Mitja Ribičič, Franc Šetinc in 
drugi. Občinske organizacije ZZB NOV, od koder so ukradeni otroci izhajali, so 
podale pismena mnenja, v katerih so podpirali zahteve ukradenih otrok. Pre-
senetljivo in nerazumljivo pa naj bi bilo, po stališču Odbora ukradenih otrok, 

78 Prav tam.
79 Prav tam, Odgovor na delegatsko vprašanje, 18. 10. 1977.
80 Prav tam.
81 Kraigher-Gregorc, "Ukradeni otroci: poročilo o rezultatih ankete med ukradenimi otroci", str. 124.
82 Prav tam: Anketa je med drugim vsebovala tudi sledeča vprašanja: kdaj, kako in zakaj je prišlo do nasil-

ne ločitve od staršev, stopnja izobrazbe, ki so jo dosegli, višina osebnega dohodka, zdravstveno stanje 
in posledice nasilne ločitve od staršev v zgodnji mladosti, ravnanje okupatorja v taboriščih in kakšni 
so njihovi predlogi glede ureditve njihovega statusa.
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negativno mnenje RO (Republiškega odbora) ZZB NOV SRS do zahtev ukra-
denih otrok.83 Omenjena institucija84 je očitno izhajala iz stališča, da ukradeni 
otroci niso upravičeni do statusa borca, ker v času svoje mladoletnosti to niso 
bili. Odbor ukradenih otrok je po drugi strani svoje zahteve argumentiral s trdi-
tvijo, da so bili otroci borcev in tudi sami žrtve vstaje.85

Konec sedemdesetih let je torej Odbor zelo intenzivno deloval v smeri 
zakonske ureditve vprašanja statusa ukradenih otrok, ki naj bi bil glede pravic 
izenačen s pravicami borcev pred 9. septembrom 1943. Nekateri so jim sicer 
očitali, da želijo status borcev, čeprav kot mladoletni to niso mogli biti. Dejan-
sko si je Odbor, kot rečeno, prizadeval pravno urediti status ukradenih otrok 
s tem, da se prizna, da so bili otroci borcev tudi sami soborci in žrtve vstaje in 
borb ter da so nudili po svojih močeh odpor proti nacizmu.86 Junija leta 1983 je 
v prostorih RK SZDL Slovenije potekal razgovor s predstavniki Odbora ukrade-
nih otrok, pri katerem je član IO (Izvršnega odbora) RK SZDL Slovenije pred-
stavnike Odbora ukradenih otrok seznanil z rezultati javne razprave o osnutku 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.87 Pobuda Odbora je dobi-
la podporo predvsem v občinah celjske regije, nekatere občine, npr. Kamnik, 
so imele tudi odklonilno stališče, na drugih območjih se do tega vprašanja niso 
posebej opredeljevali. Republiški odbor ZZB NOV je ponovno sprejel stališče, 
naj se problemi ukradenih otrok rešujejo individualno, po samoupravni poti 
ter v skladu z veljavno zakonodajo. Seznanil jih je tudi z ugotovitvami in stališči 
Predsedstva RK SZDL Slovenije z dne 5. maja 1983, ki se je ob ugotovitvi, da 
se specifičnim žrtvam fašističnega nasilja, civilnim invalidom vojne in vojnega 
materiala še vedno ne zagotavlja ustrezne socialne varnosti, določene v poseb-
nih zakonih (Zakon o civilnih invalidih vojne), zavzelo za doslednejše uresniče-

83 ARS AS 537, RK SZDL, t. e. 784 (253), Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali-
dov, Pismo Odbora ukradenih otrok Celje predsedniku Jugoslavije Josipu Brozu – Titu, 26. 12. 1979. 
Na pismo je odgovorilo Predsedstvo CK ZKJ šele leta 1982. Odbor ukradenih otrok je obvestilo, da je 
za reševanje omenjenega vprašanja pristojna republika Slovenija (ARS AS 537 RK SZDL, t. e. 784 (253), 
Pismo Odbora ukradenih otrok RK SZDL, 23. 12. 1982). Pismo se konča s prošnjo, naj RK SZDL rešuje 
problem zakonske ureditve statusa ukradenih otrok, kot da je "tov. Tito" še med nami.

84 Drago Hribar, "Nepriznavanje statusa in pravic žrtev", v: Taboriščniki ukradeni otroci: 60 letnica naci-
stičnega genocida, ur. Društvo taboriščnikov ukradenih otrok (Celje, 2002), str. 101: Vir sicer govori 
o "predstavniku tega foruma", ki je zavzel negativno stališče do rešitve statusa ukradenih otrok in 
to stališče ponovil na seji republiške skupščine, na kateri so predstavniki odbora ukradenih otrok 
zahtevali pozitivno rešitev. Ob tej priložnosti naj bi ukradene otroke označil kot "iznajdljivo, vitalno, 
organizirano agresivno grupacijo, ki išče pravice pri političnih patronih in ne bo dala miru, dokler bo 
živa". Prav tako je poudaril, da se ne smejo dopuščati pritiski individualnih skupin.

85 Prav tam, str. 100. Vsi starši/očetje niso bili direktno udeleženi v boju (borci), ampak so bili tudi sode-
lavci/podporniki narodnoosvobodilnega gibanja (op. avtorjev).

86 Prav tam. 
87 ARS AS 537, RK SZDL, t. e. 784 (253), Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali-

dov, Zabeležka razgovora s predstavniki Odbora ukradenih otrok, 1. junija 1983, v prostorih RK SZDL 
Slovenije, 3. 6. 1983.
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vanje teh zakonov, tudi s sporazumevanjem v SIS. To bi zagotavljalo izboljšanje 
zdravstvenega varstva, zagotavljanje socialno varstvenih pomoči in družbenih 
priznavalnin ter tudi bolj življenjsko reševanje invalidskega varstva.88

V letu 1983 sprejet republiški Zakon o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju pobude Odbora ukradenih otrok za uveljavitev predčasne pokojnine 
(brez odbitkov) ni mogel upoštevati, zato so bila sprejeta stališča in dogovori, 
kako in v okviru katerih organov naj se rešujejo njihovi problemi.89 Na tej osno-
vi sta tudi Republiški odbor ZZB NOV Slovenije in Republiški komite za vpraša-
nje borcev in vojaških invalidov v letu 1983 posredovala stališča ter konkretna 
navodila za reševanje problema ukradenih otrok vsem občinskim organizaci-
jam ZZB NOV, občinskim upravnim organom za vprašanje borcev, kot tudi SIS 
in drugim pristojnim upravnim organom v republiki.90 

Sprejeti družbeni dogovor o priznavalninah je omogočil žrtvam fašistične-
ga nasilja, kamor so sodili tudi ukradeni otroci, pridobitev stalne priznavalni-
ne, vendar ob pogoju 20% invalidnosti, izpolnjevanju premoženjskega cenzusa 
oziroma ob upoštevanju udeležbe v NOB. V Zakonu o civilnih invalidih vojne 
pa se je zahtevala najmanj 60% invalidnost za pridobitev pravice do civilne 
invalidnine.91 

Pritožbe predstavnikov ukradenih otrok pa so pokazale, da je prihajalo v 
posameznih okoljih do različnega sprejemanja in predvsem izvajanja družbe-
nih stališč o problematiki ukradenih otrok. Šlo je za vprašanja sprejemanja v 
članstvo ZZB NOV, možnosti zdravstvenega varstva, zdraviliško klimatskega 
zdravljenja itd. Zato je bil sklep delovnega razgovora predstavnikov RO ZZB 
NOV, Komisije za internirance in taboriščnike, RK SZDL, RK BVI in Odbora 
ukradenih otrok, da je potrebno že sprejeta stališča družbenopolitičnih organi-
zacij, zlasti RO ZZB NOV, ponovno afirmirati v posameznih občinah.92 Glede na 
to, da je bil velik del nekdanjih ukradenih otrok v tem obdobju v procesu upo-
kojevanja, njihove pokojnine pa so bile nizke, ker niso imeli možnosti za prido-
bitev boljše izobrazbe in posledično boljšo zaposlitev ter pokojnino, glede na 
to, da so se soočali tudi z vse težjimi socialnimi in zdravstvenimi problemi, je bil 
sprejet dogovor, da pristojni upravni organi in občinski odbori ZZB NOV oce-
nijo dejanske razmere teh ljudi, ažurirajo evidenco nekdanjih ukradenih otrok 
ter preverijo načine reševanja njihovih problemov po občinah. Predlog je bil, da 
bi centri za socialno delo prevzeli ocenjevanje socialnega položaja teh oseb ter 

88 Prav tam.
89 Prav tam, Zapis delovnega razgovora o pobudi za razreševanje problemov "ukradenih otrok", 22. sep-

tembra 1987.
90 Prav tam.
91 Prav tam.
92 Prav tam.
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nudili pomoč pri uveljavljanju posameznih pravic v okviru pristojnih upravnih 
organov in SIS93. Na nujnost pomoči pri reševanju socialno-zdravstvenih raz-
mer nekdanjih ukradenih otrok naj bi se opozorilo tudi koordinacijske odbore 
za vprašanja borcev pri občinskih skupnostih socialnega varstva.94

Na delovnem razgovoru konec leta 1987, na katerem so bili prisotni pred-
stavniki RO ZZB NOV, Republiškega komiteja za vprašanja borcev in vojaških 
invalidov, Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, Komisije 
za internirance in taboriščnike, RK SZDL in Republiškega komiteja za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov95, je bil sprejet sklep, da se na podlagi dokončne 
obdelave podatkov, ki jih je zbiral Republiški komite za borce in vojaške inva-
lide, predvidoma konec februarja 1988 ponovno pošlje posebno pismo občin-
skim odborom ZZB NOV, OK96 SZDL in Odboru ukradenih otrok. V njem naj 
bi se jih ponovno opozorilo na občutljive probleme ukradenih otrok in hkrati 
na dejstvo, da zaostrene ekonomske razmere ne dopuščajo širjenja socialnih 
pravic, saj so se krčile že obstoječe pravice.97 

Reševanje pravnega statusa je postajala zgodba brez dokončne odločitve 
in pričakovanja ukradenih otrok so ostajala neizpolnjena. Junija leta 1987 je 
eden izmed nekdanjih ukradenih otrok v pismu predsedstvu RK SZDL Slove-
nije zapisal: 

Mnogo let se vleče vprašanje taboriščnikov "Ukradenih otrok", po raznih forumih 
v republiških organih naj si bo RO ZZB, SZDL, skupščini SRS in javnih razpravah 
ob inv. pokojninskem zakonu, rezultat vsega je enak ničli, sprva se vsi začudijo, 
potem vse mine, leta tečejo dalje, to kar bi moralo biti rešeno že leta 1945−1950 
še danes ni rešeno.98

Gradiva v zvezi s kasnejšo problematiko reševanja pravnega statusa ukra-
denih otrok v omenjenem fondu nismo zasledili in tudi sicer se ustavljamo pri 
koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja.

93 Kratica v viru je verjetno mišljena Skupščina izvršnega sveta (op. avtorjev).
94 ARS AS 537, RK SZDL, t. e. 784 (253), Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali-

dov, Zapis delovnega razgovora o pobudi za razreševanje problemov "ukradenih otrok", 22. septem-
bra 1987.

95 Prav tam, Zapis delovnega razgovora o razreševanju problematike "ukradenih otrok", 29. decembra 
1987.

96 Kratica v viru je verjetno Okrajni komite (op. avtorjev).
97 Prav tam, Zapis delovnega razgovora o razreševanju problematike "ukradenih otrok", 29. decembra 

1987.
98 Prav tam, Predsedstvu RK SZDL – Slovenije Ljubljana, 4. 6. 1987.
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Zaključek

Zgodovinsko poglavje ukradenih otrok sodi med najbolj žalostna v zgodovini 
vojn. Nenehno se izkazuje, kako vojna prizadene (pre)številne posameznike 
in skupine ljudi, ki jih sicer varujejo določila mednarodnega vojnega in huma-
nitarnega prava in nikakor niso del samega spopada ali celo odgovorni zanj. 
Druga svetovna vojna ni bila samo največji globalni spopad, bila je vojna, ki je 
dokončno zabrisala mejo med območjem spopadov in zaledjem, bila je vojna, 
ki se je celo usmerjala v civilno prebivalstvo, bila je vojna, ki je povsem izničila 
pravila in omejitve vojskovanja. Prav zato so hudo trpeli civilisti in med njimi 
najbolj ranljivi – otroci. Nepredstavljivo je izgubiti starše in svojce in nato živeti 
v tujem okolju med pripadniki naroda, ki so bili del povzročiteljev tega gorja. 
Vendar se tu zgodba pravzaprav komaj začenja. Repatriacija kot akt pravičnega 
delovanja je bila samo to. Akt. Od tu dalje so ukradeni otroci ostali sami. Nekate-
ri so imeli srečo in so bili vrnjeni enemu od staršev, drugi so imeli svojce, veliko 
pa je bilo takšnih, ki so se vrnili na pogorišče brez najbližjih. Ostali so povsem 
sami. Na različne načine je država sicer poskušala blažiti njihovo nadaljnjo pot, 
vendar je sredstev primanjkovalo in ničkolikokrat so se morali zanesti samo 
nase. Vse to pa je postalo tudi del (ne) reševanja njihovega statusa. Vsi poskusi 
izenačitve njihovega statusa s statusom borca so bili neuspešni. 

Borba ukradenih otrok za pravice se leta 1945 ni končala, temveč se je 
začela nova, pravna borba. Njihov status je uredila šele samostojna država Slo-
venija z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN), ki je pričel veljati leta 1996. 
Žrtvam vojnega nasilja – ukradenim otrokom se po 13. členu ZZVN prizna 
pokojninska doba v dejanskem trajanju do vrnitve v domovino, po 16. členu 
ZZVN pa se jim določi tudi mesečna renta.99

99 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2003-01-0715 (dostop 29. 3. 2016).
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Dunja Dobaja, Vladimir Prebilič

ABDUCTED AND FORCIBLY REMOVED CHILDREN

SUMMARY 

In the first part, the article focuses on the post-war repatriation of abducted 
and other children forcibly taken by the German occupying forces in the Ger-
man occupation zone of Lower Styria and Carniola. Children who the German 
occupier had separated from their families and by prior racial examination sent 
to re-education to the German Reich in two waves in August 1942 were named 
"abducted children" by Stane Terčak. This is a group of about 600 children. In 
the period after the war, the children were returning to their homeland. Based 
on archival sources, the article presents the detailed flow of the process of repa-
triation in the years 1946/1947, when the forcibly taken children from of the 
UNRRA assembly centre in Leoben, in today’s Austria, were returning home 
through Šentilj. The abducted and forcibly taken children had been returning 
home ever since the end of the war, yet the available archival sources limit the 
analysis of their repartition to the period between 1946/19147.

The second parts of the article exposes the issue of the (unsuccessful) solv-
ing of the post-war status of abducted children. Former abducted children 
strived for recognition of equal social and health rights as the combatants had 
had before 9 September 1943. The request was based on the fact that they were 
children of combatants and collaborators of the National Liberation Move-
ment who had been either shot as hostages or sent to Auschwitz extermination 
camp by the German occupying forces, whereas they had been sent to become 
re-educated in German youth camps, where they had suffered hunger and dep-
rivation. They returned home in mostly sickly and nervously disrupted states. 
Their homes had been destroyed, and older children, especially if their parents 
had been killed, had to undertake work and take care of younger siblings. These 
children have become adults prematurely. In 1972, the former abducted chil-
dren formed the Committee of Abducted Children under the auspices of the 
Municipal Board ZZB NOV Celje and begun striving for the regulation of their 
status at the republic and federal level. The available archival sources indicate 
that their struggle in the seventies and eighties of the previous century proved 
unsuccessful. Institutions have shifted the responsibility from their shoulders. 
The RO ZZB NOV stemmed from the view that the abducted children had not 
actively participated in the National Liberation War, and are therefore not enti-
tled to the said status. Their legal status became regulated by the independent 
Slovene state with the Law on War Victims of 1996.
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UDC 94(497.4)"1941/1945"
Author: REPE Božo
Ph.D., Full Professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: PREPARATIONS FOR THE END OF THE WAR AND THE LIBERATION OF SLOVENIA 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 289–324, 25 notes, 9 pictures 

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Occupation, Resistance, Collaboration, National Liberation Movement, the National Liberation 
Army and Partisan Detachments, the Yugoslav Army, Concluding operations, Liberation 

Synopsis: The Second World War was the biggest turning point in the history of Slovenes in the 20th century. 
Slovenes resisted the destruction, and the Slovene Partisan Army, from March 1945 included in the Yugo-
slav Army, greeted the war with some 37,000 fighters (some 80,000 people fought in partisan ranks in total). 
The Slovene Partisan Army, under the leadership of the Liberation Front, was part of a much wider national 
liberation movement with a branched organization. During the war, the Liberation Front also created new 
authorities. Members of the Liberation Front fought for four years, one month and eight days. The Slovene Par-
tisan Army was an integral part of the NLAPD and the Anti-Fascist Coalition, but it fought alone, except in the 
concluding operations. It had its own command staff, never left Slovenia, and operated on the entire Slovene 
ethnic territory, which it also liberated or took part in the liberation thereof. 

UDC 355.48(497.1)"1945"
Author: TORKAR Blaž
Ph.D., Pedagogue, Research Fellow
Military Museum of Slovenian Armed Forces
Engelsova ulica 15, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title:  CLOSING OPERATIONS OF THE YUGOSLAV 4TH ARMY AND THE LIBERATION OF SLOVENE 
LITTORAL AND TRIESTE 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 325–348, 42 notes, 3 pictures 

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Yugoslavia, NLAPDY, 4th Army, Slovene Littoral, Trieste, IX Corps, the Yugoslav Army
 
Abstract: This paper deals with military operations and combat path of the Yugoslav 4th Army, which was esta-
blished on 2 March 1945. As part of the Yugoslav Army it was involved in the final operations for the liberation 
of Yugoslavia. It comprised the Southern Group, which was given the task to advance in the direction Gospic–
Otocac–Senj–Rijeka–Trieste towards the Isonzo River and Carinthia. The additional task was, in cooperation 
with the northern group of the Yugoslav liberation forces, which consisted of the 1st and 3rd Army, to surro-
und the bulk of the enemy forces in the area Triest–Klagenfurt–Maribor–Zagreb and force them to surrender, 
which would facilitate the progress of the Anglo-American troops advancing from Italy and the penetration of 
the Red Army through Austria. The 4th Army liberated the north-western part of Yugoslavia (Lika, Croatian Lit-
toral, Gorski Kotar, Istria, Slovene Littoral, Trieste, part of Carniola and Carinthia up to Klagenfurt). The author 
limited his study to the liberation of Slovene Littoral and Trieste. Special emphasis is given to the role of the IX 
Corps, which was a subordinate of the 4th Army during the final operations for the liberation of Yugoslavia. 
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UDC 94(497.4)"1945"
Author: KLADNIK Tomaž
Ph.D., associated professor, colonel of the Slovenian Armed Forces 
Center of Military Schools
Engelsova 15, Kadetnica, SI – 2111 Maribor, Slovenia   

Title: THE SLOVENE HOME GUARD IN 1945

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 349–366, 28 notes, 4 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Second World War, Slovenia, Slovene Home Guard, 1945, Civil war

Abstract: The author explores on the basis of archival sources and literature the organization and functioning 
of the Slovene Home Guard in 1945. He notes that we ought to distinguish within the Slovene Home Guard 
the faith in the victory of the anti-Communist side from the faith in a German victory. Rupnik, who in 1945 
actively interfered with the functioning of the Home Guard, and his son-in law and secretary Kociper certainly 
were not the Slovene Home Guard. Home Guard officers also believed in their military superiority over the 
partisans, but not necessarily in a German victory. Utopian or not, they expected an allied invasion which they 
were interested in taking part. What is more, the vast majority of them had been informed of the establishing 
of the Slovenian National Army no sooner than when they reached Carinthia.

UDC 94(497.4)"1944/1945"
 329.15(497.4)"1944/1945"
Author: DEŽELAK BARIČ Vida
Ph.D., Research Fellow
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title:  PREPARATION AND EXECUTION OF REVOLUTIONARY TAKEOVER OF POWER ON SLOVENE 
TERRITORY IN 1945

 
Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 367–398, 95 notes, 5 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Slovenia, Communist Party of Slovenia, revolution, liberation struggle, strategy and tactics, political 
power, 1944/1945

Abstract: This paper deals with the strategy and tactics of the Communist Party of Slovenia (KPS) and the 
related question of the nature of the revolution on Slovene territory in the context of communist takeover 
of power. It is based on the findings of previously conducted research and on archival sources. The period in 
question encompasses the preparatory phase of the KPS for the takeover of power in the last year of occupa-
tion, the direct takeover of power towards the end of the war, and the further consolidation of authoritative 
position of communists in 1945.  The paper also analyzes the methods of operation and the fundamental stan-
dpoints of the KPS in the last year of the war, which were in the process of preparation for the revolutionary 
takeover of power. It highlights the key factors that have enabled the KPS to seize the power and deal with 
the enemy, as well as the tactics of the KPS in the process of assuming power and consolidating key positions.  
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UDC 321.74:272(497.4)"1945"
Author: GRIESSER-PEČAR Tamara
PH.D., Assistant Professor
Zuckerkandlgasse 38–44/2, A – 1000 Vienna, Austria

Title: THE CATHOLIC CHURCH IN SLOVENIA IN 1945

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 399–418, 50 notes, 5 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: pastoral letter, Vatican, bishop Rožman, Anton Vovk, address of loyalty, Boris Kidrič, OZNA, emi-
gration, trials, curates, work permission, agrarian reform, confiscations, catechesis, Commission for religious 
Affairs

Abstract: The contribution deals with the persecution of the Catholic Church in Slovenia in 1945. At the end of 
the World War Two in May 1945 275 Slovenian priests leaved the country because they feared the Communist 
terror. Many priests were arrested and sentenced to long-term imprisonment with forced labour, some were 
even sentenced to death. Catholic Church lost a lot of property because of agrarian reform, denationalization 
and confiscation as a result of trial sentences. Religious instructions at schools were obstructed. Hard pressure 
was imposed on theological seminarists from the very beginning. Church schools were shut and nuns working 
in hospitals and nursing homes, old people's homes etc. were fired although there was no compensation for 
them. 

UDC 94(497.11)"1945"
Author: PEROVŠEK Jurij
Ph.D., Research Councellor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title: THE SNLC DELEGATION IN PREKMURJE IN 1945

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 419–436, 57 notes, 3 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Prekmurje, Porabje region, World War Two, Delegation of the Slovenian National Liberation Co-
uncil, Josip Rus

Extract: Prekmurje had a visible place in the process of Slovenian national emancipation. It joined the Jugoslav 
state, which was formed in 1918, on the basis of the extraordinary effort on the part of the Slovenian members 
of the delegation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes at the peace conference in Paris (1919–1920). 
That Slovenian diplomatic and political success is one of the bases of the territorial integrity of the Slovenian 
republic. The integration of Prekmurje in the Slovenian national consciousness was also demonstrated clearly 
in the final month of the Second World War. On 8 April it was visited by a delegation of the Slovenian National 
Liberation Council, and it was led by Josip Rus. The delegation spent a month building the structures of the 
new authority and did a lot of work. It organized a security service, set up courts and helped with the admi-
nistration of education and increased the number of political workers. The new authority was also set up in 
the economy. They also mobilized all defence forces in Prekmurje. On that basis the Prekmurje brigade was 
formed on 7 May 1945. The delegation did its job well and with the help of local political workers, represen-
tatives of the new government and work of the members of the national liberation army, contributed to the 
administrative, political and organisational re-joining of Prekmurje to the rest of Slovenia and Yugoslavia after 
four years of Hungarian occupation.
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UDC 94(497.11)"1945"
Author: KEREC Darja
Ph.D., Assistant Professor
University of Ljubljana, Faculty of Ecucation, Department of Preschool Education
Kardeljeva ploščad 16, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title: THE SITUATION OF THE CIVILIAN POPULATION IN PREKMURJE AT THE END OF THE WAR 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 437–448, 42 notes, 2 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Second World War, Prekmurje, Civilian population, Red Army, Collection campaign 

Abstract: This paper describes the situation of the civilian population in Prekmurje in the weeks and months 
at the end of the war. The specifics of the liberation of Prekmurje with the arrival of the Red Army was at that 
time also reflected in the everyday life of the locals who, despite a difficult financial and social situation, had 
to assist soldiers by collection campaigns and blood donation as ordered by the local authorities. Then came a 
time of reconstruction, which engulfed all classes of the civilian population. Outside official activity smuggling 
had been established, because in spite of the establishment of cooperatives there was a shortage of goods. As 
a result, dissatisfaction spread among the people, as well as criticism of the situation in the region that offered 
shelter and recuperation to the soldiers of the Red Army.

UDC 94:343.1(497.4)"1945" 
Author: MELIK Jelka
Ph.D., Senior Counsellor 1
Co-author: JERAJ Mateja
Ph.D., Senior Counsellor 1
The Archives of the Republic of Slovenia
Zvezdarska 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: SLOVENIAN CRIMINAL JUSTICE IN 1945

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 449–466, 37 notes, 3 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: Criminal law, Criminal justice, the Prosecution, advocacy, Ministry of justice, Internal affairs autho-
rities, Criminal legislation, British diplomats, Political court process  

Extract: This piece offers an overview of criminal legislation and other laws that governed the work of the 
criminal judiciary in the year 1945 in Slovenia, when a new legal system was being built. Special attention is 
dedicated to the first major political court process and the response of British diplomats to it. The author, using 
writings, published legal and regulatory files, and domestic and foreign material, shows that the newly forming 
legal system turned on its head the achievements of legal civilisation, because it was in contradiction with the 
legal norms that were recognised by all civilised nations.
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UDC 94(497.4)"1945"
 355.27(=163.6)"1941/1945"
Author: KOKALJ KOČEVAR Monika
Ph.D., curator
National Museum of Contemporary History
Celovška 23, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: THE RETURN OF THE FORCIBLY MOBILISED IN THE GERMAN ARMY

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 467–498, 120 notes, 5 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Key words: World War Two, forcible mobilisation, German army, prisoners of war, 1945 

Extract: The author based on archive material and testimony presents the return of Slovenians that had been 
forcibly mobilised in the German army, after the end of World War Two with a special emphasis on the return 
of people from Gorenjska. The entire number of Slovenian who had been forcibly mobilised in the German 
army is not yet fully researched and the estimates range from 38.000 to 80.000, more than 10.000 died at the 
front and about 15.000 invalids returned. The author comprised a by name list of more of 11.000 people from 
Gorenjska that were recruited. The forcibly mobilised represent the biggest group of those actively involved 
with the war and they were returning from prisoner of war camps and as members of various military forma-
tions back to their home up until the middle of fifties. When at home they were negatively called "German 
soldiers" and their status was finally handled by the passing of Law of victims of war violence 1995.  

UDC 94(497.4):314.151.3-053.2"1946/1947"
Author: DOBAJA Dunja
Ph.D., Assistant 
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Co-author: PREBELIČ Vladimir 
Ph.D., Associated Professor 
University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Kardeljeva ploščad 5, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia 

Title: ABDUCTED AND FORCIBLY REMOVED CHILDREN

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 16 (2016), No. 2, pp. 499–526, 99 notes, 6 pictures 

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English) 

Keywords: Abducted children, Occupation, German invader, Repatriation, Committee of Abducted Children

Abstract: This paper is primarily based on archival material, which gives an insight into the repatriation of 
abducted children and those removed by force. These actions were carried out by the Nazi authorities during 
World War II on the territory that had been occupied by the German occupier. Given the sources, the focus 
of the research is mainly the repatriation of such children in the years 1946/1947, even though, of course, 
the process had been in motion since the end of the war. For the year 1945 this type of material could not 
be acquired. Since the repatriation constitutes only one act of the extensive integration process of the then 
unfortunately already orphaned children into post-war society, the second part of the article is devoted to the 
post-war solution to the legal status of the abducted children as victims of Nazi violence in the municipalities 
of northeaster Slovenia and Carniola. Archival material shows also from this perspective, from the period of 
the seventies and eighties of the previous century, the course of intensive discussions on the regulation of the 
prerogatives of abducted children as a specific category of children, as evidenced by the material of the repu-
blic conference of the SAWP.
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Uredniška navodila avtorjem
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) je znans tve na pe rio dič na pub li-

ka ci ja, ki jo iz da ja Zgo do vin sko društvo dr. Fran ca Ko va či ča, Ko roš ka 
ce sta 160, Ma ri bor. Re vi ja ob jav lja član ke s po droč ja zgo do vi ne in os ta-
lih hu ma ni stič nih in druž bo slov nih ved, ki me ji jo na zgo do vin sko zna-
nost.

2. Re vi ja Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca iz ha ja v treh šte vil kah let no. V dveh 
šte vil kah ob jav lja pris pev ke v slo ven skem je zi ku – s pov zet kom (sum-
mary) v an gleš kem, nemš kem, ita li jan skem, fran co skem ali ru skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v an gleš kem je zi ku. Ena šte vil ka je tu je-
je zič na in je na me nje na ob ja vam pris pev kov do ma čih in tu jih av tor jev 
v enem od sve tov nih je zi kov – s pov zet kom (sum mary) v slo ven skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v slo ven skem je zi ku.

3. Pris pe vek, od dan ali po slan ured niš tvu, lah ko ob se ga do 30 eno-
stran sko tip ka nih stra ni s po 30 vr sti ca mi na stran (52.750 zna-
kov). Pris pe vek mora biti od dan na di ske ti (pra vi lo ma z ure je val ni kom 
Word for Win dows) in v iz ti ska ni ob li ki. Sli kov ni ma te rial v ob li ki 
la ser ske ko pi je ali v elek tron ski ob li ki (PDF ali TIF for mat) mora biti 
oprem ljen s pod na pi som in na ved bo vira.

4. Av tor mora na ve sti na sled nje po dat ke: ime in prii mek, aka dem ski 
na slov, de lov no me sto, us ta no vo za po sli tve, njen na slov in mo re bit ni 
na slov elek tron ske po šte (e-mail).

5. Od da ni pris pe vek mora biti oprem ljen: s pov zet kom (30-45 vr stic), 
iz vleč kom (6-10 vr stic) in ključ ni mi be se da mi. 

 Iz vle ček mora biti ra zum ljiv sam po sebi brez bra nja ce lot ne ga be se di-
la član ka. Pri pi sa nju se upo rab lja jo celi stav ki, izo gi ba ti se je tre ba slab-
še zna nim kra ti cam in okraj ša vam. Iz vle ček mora vse bo va ti av tor jev 
pri mar ni na men ozi ro ma do seg član ka, raz log, za kaj je bil na pi san, ter 
opis teh ni ke ra zi sko val ne ga pri sto pa (os nov na me to do loš ka na če la).

 Ključ ne be se de mo ra jo odra ža ti vse bi no pris pev ka in biti pri mer ne za 
kla si fi ka ci jo (UDK).

 Pov ze tek mora pred sta vi ti na men pris pev ka, glav ne zna čil no sti in 
me to do lo gi jo ra zi sko val ne ga dela ter naj po mem bnej še re zul ta te in 
skle pe. 

6. Be se di lo pris pev ka mora biti pre gled no in ra zum lji vo struk tu ri ra-
no (na slo vi po gla vij, pod po gla vij), tako da je mo go če raz bra ti na men, 
me to do dela, re zul ta te in skle pe.



S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

7. Opom be mo ra jo biti pi sa ne enot no kot sprot ne opom be pod čr to. 
So vse bin ske (av tor jev ko men tar) in bib lio graf ske (na ved ba vira, upo-
rab lje ne – ci ti ra ne li te ra tu re). 

 Bib lio graf ska opom ba mora ob prvi na ved bi vse bo va ti ce lo ten 
na slov oz. na ha ja liš če: ime in prii mek av tor ja, na slov dela (ko gre za 
ob ja vo v re vi ji ali zbor ni ku na slov le-tega), kraj in leto izi da, stra ni 
(pri mer – mo no gra fi ja: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo-
stan : ok. 1245–1782 (Ce lje, 2005), str. …; pri mer – re vi ja: Dar ko Friš, 
"Ba no vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v 
Ljub lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, št. 1–2 (2005): str. …; pri mer – ča snik: 
(av tor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, št. 48, str. …; pri mer – zbornik: Va si lij Me lik, "Vpra ša nje 
re gij v na ši pre te klo sti", v: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne : zbor-
nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ur. Peter [tih 
in Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), str. …), nato pa se upo rab lja smi sel-
na okraj ša va (da lje: Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan, str. …).

 Pri na va ja nju ar hiv skih vi rov je tre ba na ve sti: ar hiv (ob prvi na ved bi 
ce lot no ime, v pri me ru, da ga upo rab lja mo več krat, je tre ba na ve sti 
okraj ša vo v ok le pa ju), ime fon da ali zbir ke (sig na tu ro, če jo ima), šte vil-
ko fas ci kla (škat le) in ar hiv ske eno te ter na slov na va ja ne ga do ku men ta 
(pri mer: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, škat la 
7, pi smo Da vo ri na Tr ste nja ka Pa vlu Tur ner ju iz Sta re ga Trga, 7. ju ni ja 
1889.)

8. Pris pev ki so re cen zi ra ni; re cen zi je so ano nim ne. Na os no vi po zi tiv ne-
ga mne nja re cen zen tov je čla nek uvrš čen v ob ja vo.

9. Za znans tve no vse bi no pris pev ka in toč nost po dat kov od go var ja 
av tor.

10. Ured niš tvo pre je te pris pev ke lek to ri ra, av tor lek tu ro pre gle da in jo 
av to ri zi ra. Ured niš tvo po sre du je av tor ju prvo ko rek tu ro pris pev ka, 
ki jo mora vr ni ti ured niš tvo v roku treh dni; šir je nje ob se ga be se di la ob 
ko rek tu rah ni do vo lje no. Pri ko rek tu rah je tre ba upo rab lja ti ko rek tur na 
zna me nja, na ve de na v Slo ven ski pra vo pis (1962), Slo ven ski pra vo pis 1. 
Pra vi la (1990). Dru go ko rek tu ro opra vi ured niš tvo.

11. Do dat na po ja sni la lah ko av tor ji do bi jo na ured niš tvu.

Ured niš tvo SHS
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Editor's Instructions to Authors
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) is a pe rio di cal scien ti fic pub li ca tion 

pub lis hed by the Hi sto ri cal as so cia tion of Franc Ko va čič Ph D, Ko roš-
ka ce sta 160, Ma ri bor. The pub li ca tion pub lis hes hi sto ri cal ar tic les and 
ot her hu ma ni stic and so cio lo gi cal ar tic les that ad join hi sto ri cal scien ce. 

2. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca is is sued in three vo lu mes a year. The first 
two vo lu mes pub lish ar tic les in Slo ve ne lan gua ge – with sum ma ries in 
En glish, Ger man, Ita lian, French or Rus sian lan gua ge and ab stracts in 
En glish. The third vo lu me is a fo reign lan gua ge vo lu me, which is in ten ded 
for pub lis hing ar tic les writ ten by lo cal and fo reign aut hors in one of the 
world lan gua ges – with sum ma ries and ab stracts in Slo ve ne lan gua ge. 

3. An ar tic le, de li ve red or sent to the edi to rial board, can com pri se of at 
most 30 one-si ded typed pa ges with 30 li nes per page (52,750 
print signs). It has to be de li ve red on a com pu ter di sket te (edi ted in 
Word for Win dows) and in a prin ted form. Ima ge ma te rial in the form 
of a la ser print or in elec tron form (PDF or TIF for mat) must be equip-
ped with sub tit les and the sour ce quo ta tion. 

4. The aut hor must sub mit fol lo wing data: name and sur na me, aca de mic 
tit le, oc cu pa tion, in sti tu tion of oc cu pa tion, its ad dress and e-mail. 

5. De li ve red ar tic le must be equip ped with: a sum mary (30-45 li nes), an 
ab stract (6-10 li nes) and key words.

 Sum mary must be un der stan dab le by it self, wit hout rea ding the ar tic-
le as a who le. In wri ting who le sen ten ces must be used, less known 
ab bre via tions and shor te nings should be avoi ded. Sum mary must con-
tain the aut hor's pri mary goal and the pur po se of the ar tic le, the rea son 
why it was writ ten and the des crip tion of re search tech ni ques  (pri mary 
met ho do lo gi cal prin ci ples).

 Key words must ref lect the con tent of the ar tic le and must be ade qua-
te to clas si fi ca tion (UDK).

 The ab stract must pre sent the pur po se of the ar tic le, its main cha-
rac te ri stics and the met ho do logy of re search work as well as the most 
sig ni fi cant re sults and conc lu sions. 



6. The text of the ar tic le must be clear and in tel li gibly struc tu red (chap-
ter tit les, sub-chap ters) for the pur po se of clear re cog ni tion of ar tic le's 
aim, work met hods, re sults and conc lu sions. 

7. No tes must be uni quely for med as foot no tes, which can be con tex tual 
(aut hor's com ment) and bib lio grap hi cal (sour ce quo ta tion, quo ted li te-
ra tu re).

 On first quo ta tion, a bib lio grap hi cal foot no te must con tain an en ti-
re tit le or lo ca tion: aut hor's name and sur na me, tit le (re view or mis cel-
lany tit le when pub lis hed in it), pla ce and date of is sue, pa ges (exam ple 
– mo no graph: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan: ok. 
1245–1782 (Ce lje, 2005), p…; exam ple – re view: Dar ko Friš, "Ba no-
vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v Ljub-
lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, No. 1–2 (2005): p. …; exam ple – pa per: 
(aut hor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, No. 48, p. …; pri mer – mis cel lany: Va si lij Me lik, "Vpra-
ša nje re gij v na ši pre te klo sti", in: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne: 
zbor nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ed. Peter 
[tih and Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), p. …). On fol lo wing quo ta-
tions lo gi cal shor te nings are used (Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski 
sa mo stan, p. …).

 Whi le quo ting arc hi val sour ces, the arc hi ve must be sta ted: arc hi ve 
(who le name on first quo ta tion, on fol lo wing quo ta tions use a shor te-
ning in brac kets), name of fond or col lec tion (sig na tu re, if gi ven), num-
ber of fas cic le (box) and arc hi val unit, ad dress of quo ted do cu ment 
(exam ple: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, box 7, 
let ter Da vo ri na Tr ste nja ka to Pa vel Tur ner from Sta ri Trg, 7. June 1889.)

8. Ar tic les are re vie wed; re views are anony mous. An ar tic le is pla ced for 
pub lis hing on the ba sis of re vie wer's po si ti ve view. 

9. Aut hor is res pon sib le for ar tic le's scien ti fic con tent and ac cu racy of 
data. 

10. The edi to rial board ar ran ges the lec tu res hip, which is re vie wed and 
aut ho ri zed by the aut hor. Edi to rial board sends the first cor rec tion 
to the aut hor, who has to re turn it in three days; en lar ge ment of text whi le 
cor rec ting is not per mit ted. Whi le cor rec ting cor rec ti ve signs, as sta ted in 
the ort ho graphy, must be used. The edi to rial board per forms the se cond 
cor rec tion.  

11. Ad di tio nal ex pla na tions are avai lab le at the edi to rial board.

Ed to rial board of SHS
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